คู่มือการปฏิบัติงาน
นางสาวพริ้มพราว ชัยประสิทธิ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กระบวนงาน
งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
หรือเลือ่ นวิทยฐานะ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลือ่ นวิทยฐานะ
ตาแหน่งครู และบุคลากรทางการศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. ชื่องาน
งานให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะ
ตามพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ. 2547
กาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ การให้ข้าราชการครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี ความรู ้ ความเข้าใจและสามารถปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนดเกี่ยวกับการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะ
3. ขอบเขตของงาน
การดาเนิ นการเกี่ยวกับการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีหรื อเลื่ อนวิทย
ฐานะตั้งแต่ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
4. คาจากัดความ
วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนด ตั้งแต่ระดับชานาญการ ระดับชานาญ
การพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สรุ ป ขั้นตอนการดาเนินการประเมินเพื่อให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีวทิ ยฐานะและเลือ่ นวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะ และเลื่ อนวิทยฐานะ ตามหนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ด่ วนที่ สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552 และได้กาหนดคู่มือการประเมินฯ ตามหนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่
10 พฤษภาคม 2553 นั้น สามารถสรุ ปขั้นตอนการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้ดงั นี้
5.1 การดาเนินการประเมินให้ มีวทิ ยฐานะชานาญการ
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสื อคาขอ
การตรวจรับคาขอมีวทิ ยฐานะชานาญการ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่ องคาขอ ตามลาดับวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่ วนราชการรับ
เรื่ อง
และดาเนินการตามลาดับการรับเรื่ อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3) จานวน 4 ชุด
- สายงานการสอน
- สายงานบริ หารสถานศึกษา
- สายงานนิเทศการศึกษา
2.3 รายงานการสังเคราะห์ฯ จานวน 4 ชุด
2.4 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
3. กรณี ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส่งคาขอคืน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1.1 การดารงตาแหน่งครู ไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี สาหรับวุฒิปริ ญญาตรี 4 ปี สาหรับวุฒิ
ปริ ญญาโท และ 2 ปี สาหรับวุฒิปริ ญญาเอก (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบงาน ก.ค.ศ.1) ต้องเป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่
ยืน่ คาขอ (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรี ยบร้อยแล้ว
- กรณี ที่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้บนั ทึกข้อมูลและลงชื่อ

ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติลงในแบบ ก.ค.ศ. 1 และเสนอให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
- กรณี ที่คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในข้อ 1.1 - 1.3 ให้เสนอ
กศจ.
พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1)
1) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
2) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่ อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ (ก.ค.ศ.3 ในแต่ละสายงาน) และรายงานการ
สังเคราะห์ฯ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามที่แบบ ก.ค.ศ. กาหนด
2) รายงานการสังเคราะห์ฯ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ที่ขอรับการประเมิน
3) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองรายงานข้อมูล
4) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่ อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
กรณี ที่รายงานข้อมูลใน ข้อ 1) - ข้อ 4) ไม่ครบถ้วนหรื อไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้งผูข้ อรับ
การประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3 การตั้งคณะกรรมการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ดาเนินการเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วน
ราชการ เพื่อตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตาแหน่ งครู ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาของผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒิ
นอกสถานศึกษา และข้าราชการครู ที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครู ชานาญการ
ตาแหน่ งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาของผูข้ อรับ
การประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะ
ชานาญการ
ตาแหน่ งผู้อานวยการสถานศึ กษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึ กษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูร้ ับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่มีวทิ ยฐานะ
ไม่ต่ากว่าวิทยฐานะผูอ้ านวยการชานาญการ

ตาแหน่ งศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ของผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิ เทศก์ที่มีวิทยฐานะไม่ต่า
กว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
เมื่อ กศจ. ได้ต้ งั คณะกรรมการประเมินแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
1. ทาหนังสื อแจ้งกรรมการผูป้ ระเมิน และกาหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ของผูข้ อรับการประเมินแต่ละราย
2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผขู้ อรับการประเมินทราบ
3. จัดเตรี ยมเอกสารในการประเมิน ให้กรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วย
3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4)
และแบบสรุ ปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6/1.3
ก.ค.ศ.6/2 และ ก.ค.ศ.6/4 แล้วแต่กรณี )
3.3 กรอบการประเมินด้านที่ 3 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.11/1.111/1.3 ก.ค.ศ.11/2 และ ก.ค.ศ.11/4 แล้วแต่กรณี )
3.4 เอกสารรายงานการสังเคราะห์ฯ
3.5 แบบสรุ ปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ดา้ นที่ 1 (ก.ค.ศ.7/1 ก.ค.ศ.7/2 และ ก.ค.ศ.7/4
แล้วแต่กรณี )
3.6 แบบสรุ ปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1 ก.ค.ศ. 8/2 และ ก.ค.ศ. 8/4 แล้วแต่
กรณี )
สาหรับกรรมการประเมินทั้ง 3 คน สรุ ปผลการประเมิน
3.7 การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.14/1.1-14/1.3 ก.ค.ศ. 14/2
และ ก.ค.ศ.14/4 แล้วแต่กรณี )
4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็ จแล้ว ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมิน และการบันทึกหลักฐานร่ องรอย
ของกรรมการแต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 กรณี ผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 3 ด้าน ให้สรุ ปผลการประเมินลงในแบบ
ก.ค.ศ.15/1 ก.ค.ศ. 15/2 และ ก.ค.ศ. 15/4 แล้วแต่กรณี แล้วนาเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ และแจ้งให้ ผู้
ขอรับการประเมินทราบ
4.3 กรณี ผลการประเมินด้านใดไม่ผา่ นเกณฑ์ และคณะกรรมการผูป้ ระเมินเห็นว่า
อยูว่ สิ ัยที่สามารถพัฒนาให้ผา่ นเกณฑ์ได้ ให้แจ้งผูข้ อรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และหรื อด้านที่ 3 ให้พฒั นาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ

ไม่เกิน 3 เดือน
4.5 กรณี ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และหรื อด้านที่ 3 มีผลสิ้ นสุ ดแล้ว
ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึ กษา/อ.ก.ค.ศ.สวนราชการพิจารณาไม่ อนุ มตั ิ และแจ้งให้
ผูข้ อรับการประเมินทราบ
ขั้นตอนที่ 5 การดาเนิ นการแต่งตั้งให้มีวทิ ยฐานะชานาญการ
ให้จดั ทาคาสั่ง เสนอผูม้ ีอานาจตามมาตร 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีวทิ ยฐานะชานาญ
การได้ ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.2 ไม่เกิน 1 ขั้น
5.2 การดาเนินการประเมินให้ มีหรือเลือ่ นเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสื อคาขอ
การตรวจรับคาขอมีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจะต้อง
ดาเนินการตรวจรับคาขอ ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่ องคาขอ ตามลาดับวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่ วนราชการ
รับเรื่ องเพื่อจะได้ดาเนินการตามลาดับการรับเรื่ อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3/3,34,3/5 แล้วแต่กรณี ) จานวน 4 ชุด
- สายงานการสอน ก.ค.ศ.3/1
- สายงานบริ หารสถานศึกษา ก.ค.ศ.3/2
- สายงานบริ หารการศึกษา ก.ค.ศ.3/3 (สาหรับ กศน. ก.ค.ศ.3/5)
- สายงานนิเทศการศึกษา ก.ค.ศ.3/4
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
3. กรณี ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งคา
ขอคืน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1.1 ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อดารงตาแหน่ง
และวิทยฐานะชานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.1/1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ.1/1) ต้องเป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน (ตรวจสอบ
1.4 จากสาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1/1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรี ยบร้อยแล้ว

- กรณี ที่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้บนั ทึกข้อมูลและลงชื่อ
ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติลงใน ก.ค.ศ.1/1 และเสนอให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่ วน
ราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
- กรณี ที่คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในข้อ 1.1-1.36 ให้นาเสนอ
กศจ. พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)
1) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
2) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่ อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี )
และเอกสารผลงานทางวิชาการ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2) จานวนและชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน ต้องตรงกับ
เอกสารผลงานทางวิชาการที่เสนอมา
3) ผลงานทางวิชาการต้องตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
4) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรื อผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรื อเพื่อให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
5) กรณี ผลงานทางวิชาการที่ผขู้ อรับการประเมินไม่ได้จดั ทาแต่เพียงผูเ้ ดียว ต้องมี
การชี้แจงผูข้ อรับการประเมินจัดทาในส่ วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็ นร้อยละเท่าไรของ ผลงานทาง
วิชาการแต่ละเล่ม และผูร้ ่ วมจัดทาทุกคนได้รับรองและระบุวา่ ได้ร่วมจัดทาในส่ วนใดบ้าง
6) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
7) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่ อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
8) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่สามารถนามาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ
สาหรับสายงานการสอน
กรณี ที่รายงานข้อมูลใน ข้อ 1) - ข้อ 5) ไม่ครบถ้วนหรื อไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้ง
ผูข้ อรับการประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ ง
ขั้นตอนที่ 3 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
เมื่อเจ้า หน้า ที่ได้ตรวจสอบคุ ณสมบัติ และเกสารหลักฐานแล้ว หากเป็ นผูท้ ี่มี คุณสมบัติ
ครบถ้วน และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ดาเนิ นการเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึ กษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วน

ราชการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ตาแหน่ งครู ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาของผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒิ
นอกสถานศึกษาและข้าราชการครู นอกสถานศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ งรองผู้อานวยสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาของผูข้ อรับการ
ประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ
ตาแหน่ งผู้อานวยการสถานศึ กษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าวิทยฐานะผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ
ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา ประกอบด้ว ย ผู้อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผูท้ รงคุ ณวุฒินอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษานอก
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ งศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ ผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิ เทศก์นอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ
สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ผูท้ รงคุณวุฒินอกสานักงาน กศน. และผูบ้ ริ หารสานักงาน กศน. จังหวัด/
กทม. ที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษ
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการ ได้ต้ งั คณะกรรมการชุดที่ 1 แล้ว
ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ทาหนังสื อแจ้งกรรมการผูป้ ระเมิน และกาหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ของผูข้ อรับการประเมินแต่ละราย
2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผขู้ อรับการประเมินทราบ
3. จัดเตรี ยมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบ
สรุ ปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.16.1.3 และ ก.ค.ศ.6/2-6/5 แล้วแต่กรณี )
3.3 แบบสรุ ปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ดา้ นที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-75 แล้วแต่กรณี )
3.4 แบบสรุ ปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี )

4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็ จแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมินและการบันทึกหลักฐานร่ องรอยของ
กรรมการแต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 กรณี ผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 2 ด้าน ให้สรุ ปผลการประเมินลงใน
แบบ ก.ค.ศ.9 แล้วนาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการเพื่อพิจารณา
4.3 กรณี ดา้ นที่ 1 และหรื อด้านที่ 2 ไม่ผา่ นเกณฑ์และคณะกรรมการผูป้ ระเมินเห็นว่า
อยูใ่ นวิสัยที่สามารถพัฒนาได้ ให้แจ้งผูข้ อรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 และหรื อด้านที่ 2 ให้พฒั นาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ
ไม่เกิน 3 เดือน
4.6 กรณี ผลการประเมินด้านที่ 1 และหรื อด้านที่ 2 มีผลสิ้ นสุ ดแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์
ให้เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมตั ิ และแจ้งให้ผขู้ อรับการประเมินทราบ

ขั้นตอนที่ 5 การตั้งคณะกรรมการชุ ดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3)
1. กรณี คาขอให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ซึ่งผูท้ ี่ยนื่ คาขอฯ
จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 เมษายน 2553 ให้ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ดังนี้
1.1 ให้ต้ งั คณะกรรมการประเมินฯ จากบัญชี รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิฯ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
โดยให้นาบัญชีรายชื่อฯ ที่ ก.ค.ศ. ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อประเมินคาขอฯ ตาม ว 25/2548 ที่ยนื่ ไว้ระหว่าง
วันที่ 15ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 1-30 เมษายน 2552 มาใช้ได้
1.2 จานวนกรรมการต่อ 1 คณะ ให้มีกรรมการ จานวน 9 คน หรื อ 5 คน ตามจานวน
คาขอ
1.3 การกาหนดผูป้ ระเมินต่อคาขอ 1 ราย ให้มีกรรมการประเมินจานวน 3 คน ดังนี้

ในสังกัด สพฐ.(เขตเดียวกับผู้ขอ)
กรรมการประเมิน 3 คน

ในสังกัด สพฐ.(ต่างเขตกับผู้ขอ)
นอกสังกัด สพฐ. วุฒิ ป.โท

วุฒิ ป.ตรี
(ชานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ) 1 คน
และวุฒิ ป.โท 1 คน

หรือ
ในสังกัด สพฐ.(เขตเดียวกับผู้ขอ)
กรรมการประเมิน 3 คน

ในสังกัด สพฐ.(ต่างเขตกับผู้ขอ)

วุฒิ ป.ตรี
(ชานาญการพิเศษ) 1 คน
และ
(เชี่ยวชาญ) 1 คน

นอกสังกัด สพฐ. วุฒิ ป.โท

2. คาขอให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ซึ่ งผูท้ ี่ยนื่ คาขอฯ ยังไม่เกษียณ
อายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2553 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ขั้นตอนที่ 6 การดาเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบตั ิงาน
เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการ ได้ต้ งั คณะกรรมการชุดที่ 2 แล้ว
ให้ดาเนินการดังนี้
1. ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุ ดที่ 2 ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการประเมินฯ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้คณะกรรมการทราบ พร้อม
ทั้งเสนอรายชื่อผูข้ อรับการประเมิน และชื่อผลงานทางวิชาการให้ที่ประชุมกาหนดผูป้ ระเมิน 3 คนต่อผูข้ อ
1 ราย สัดส่ วนกรรมการเป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ให้จดั ทาหนังสื อส่ งผลงานด้านที่ 3 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถึงกรรมการ
ผูป้ ระเมินของผูข้ อแต่ละราย ดังต่อไปนี้
2.1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่ วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพฯ (ก.ค.ศ.11/1.111/1.3 และ ก.ค.ศ.11/2-11/5 แล้วแต่กรณี )
2.2 แบบประเมินด้านที่ 3 ส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 (ก.ค.ศ.12/1.1-12/1.3 และ ก.ค.ศ.
12/2-12/5 แล้วแต่กรณี )
2.3 รายการเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพฯ และชื่อผลงานทางวิชาการ
2.4 ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1
(แบบ ก.ค.ศ.5 พร้อมทั้งแนบแบบ ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี และแบบ ก.ค.ศ.9 ด้วย)
2.5 เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพฯ และผลงานทางวิชาการ
3. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อพิจารณาด้านที่ 3 โดยฝ่ ายเลขานุการ

ต้องตรวจสอบการให้คะแนนการประเมิน และข้อสังเกตในการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการ
แต่ละคนให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด รวมทั้งคะแนนการประเมินของกรรมการต้องสอดคล้องกับ
ข้อสังเกตที่ให้ไว้
4. เมื่อคณะกรรมการชุ ดที่ 2 ประเมินแล้ว มีผลกาประเมิน ดังนี้
4.1 กรณี มีผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน ผ่านเกณฑ์เอกฉันท์หรื อไม่ผา่ น
เกณฑ์ให้สรุ ปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แล้วแต่กรณี (กรณี ไม่ผา่ นเกณฑ์ให้สรุ ปข้อสังเกต
แนบด้วย) เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาสาหรับตาแหน่ง
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณี กศจ. มีมติอนุ มตั ิผลการประเมิน ให้ส่งผลการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. อนุ มตั ิ
แต่งตั้งต่อไป
สาหรับตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน. จังหวัด เมื่อ อ.ก.ค.ศ.สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การมีมติอนุมตั ิผลการประเมิน ให้ส่งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.อนุมตั ิแต่งตั้งต่อไป
4.2 กรณี ที่มีผลการประเมินจากกรรมการผ่านเกณฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 คน
และที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุ งผลการพัฒนาคุณภาพฯ และหรื อผลงานทางวิชาการให้ดาเนินการ ดังนี้
1) สรุ ป ผลการประเมิ น ลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แล้ว แต่ ก รณี และสรุ ป
ข้อสังเกต
ของคณะกรรมการประเมิน เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการพิจารณา
2) กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการ มีมติให้ปรับปรุ งด้าน
ที่ 3
ให้แจ้งมติและข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินให้ผขู ้ อรับการประเมินทราบ เพื่อดาเนินการต่อไป
3) เมื่ อ ผู้ข อรั บ การประเมิ น ปรั บ ปรุ งด้า นที่ 3 แล้ ว ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา/
ส่ วนราชการ ส่ งกรรมการคนเดิ มตรวจและประเมิน และหากคณะกรรมการชุ ดที่ 2 พิจารณาแล้ว เห็ นควร
ผ่านเกณฑ์หรื อไม่ผา่ นเกณฑ์ ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.1
ขั้นตอนที่ 7 การแจ้งผลการประเมิน
กรณี ที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการ พิจารณาแล้วมีมติเป็ นประการใด
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่ วนราชการ ทาหนังสื อแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาของผูข้ อรับการประเมินเพื่อแจ้ง
ผูข้ อรับการประเมินทราบต่อไป
สาหรับตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณี กศจ. มีมติไม่อนุ มตั ิให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผูข้ อรับการประเมินทราบ

สาหรับตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.กรณี อ.ก.ค.ศ.สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การมีมติไม่อนุมตั ิ ให้สานักงาน กศน. จังหวัด / กทม. แจ้งผูข้ อรับการประเมินทราบ
ขั้นตอนที่ 8 การดาเนิ นการแต่งตั้งให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ให้จดั ทาคาสั่งเสนอผูม้ ีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้มีหรื อเลื่อนเป็ น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษได้
1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80 และ
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.3 ไม่เกิน 1 ขั้น
5.3 การดาเนินการประเมินให้ มีหรือเลือ่ นเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ครู เชี่ยวชาญ รองผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ผูอ้ านวยการเชี่ ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และรองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุ งเทพมหานครเชี่ยวชาญ ให้ดาเนิ นการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสื อคาขอ
การตรวจรับคาขอมีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานจะต้องดาเนินการ
ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่ องคาขอ ตามลาดับวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่ วนราชการรับ
เรื่ อง
เพื่อจะได้ดาเนินการตามลาดับการรับเรื่ อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 แล้วแต่กรณี ) จานวน 4
ชุด
- สายงานการสอน ก..ศ.3/1
- สายงานบริ หารสถานศึกษา ก.ค.ศ.3/2
- สายงานบริ หารการศึกษา ก.ค.ศ.3/3 (สาหรับ กศน. ใช้แบบ ก.ค.ศ.3/5)
- สายงานนิเทศการศึกษา ก.ค.ศ.3/4
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM ที่บนั ทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
3. กรณี ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส่งคาขอคืน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

1.1 ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อดารงตาแหน่ง
และวิทยฐานะชานาญการ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.1/1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ.1/1) ต้องเป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน (ตรวจสอบ
จากสาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1/1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรี ยบร้อยแล้ว
- กรณี ที่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้บนั ทึกข้อมูลและลงชื่อ
ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติลงใน ก.ค.ศ.1/1 และเสนอให้ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
- กรณี ที่คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดในข้อ 1.1-1.3 ให้นาเสนอ กศจ.
พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)
1) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
2) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี ) และเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) จานวน และชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน ต้องตรงกับ
เอกสารผลงานทางวิชาการที่เสนอมา
3) ผลงานทางวิชาการต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ราย และต้องเป็ นงานวิจยั
อย่างน้อย 1 รายการ
4) ผลงานทางวิชาการต้องตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
5) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรื อผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตาแหน่ง หรื อเพื่อให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
6) กรณี ผลงานทางวิชาการที่ผขู้ อรับการประเมินไม่ได้จดั ทาแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต้องมีการชี้ แจงว่าผูข้ อรับการประเมินจัดทาในส่ วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็ นร้อยละเท่าไรของผลงาน
ทางวิชาการแต่ละเล่ม และผูร้ ่ วมจัดทาทุกคนได้รับรองและระบุวา่ ได้ร่วมจัดทาในส่ วนใดบ้าง
7) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
8) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่ อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
9) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ไม่สามารถนาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ
สาหรับสายงานการสอน

กรณี ที่รายงานข้อมูลในข้อ 1) -ข้อ 6) ไม่ครบถ้วนหรื อไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้ง
ผูข้ อรับการประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ ง
ขั้นตอนที่ 3 การตั้งคณะกรรมการชุ ดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
เมื่ อเจ้า หน้า ที่ไ ด้ตรวจสอบคุ ณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็ นผูท้ ี่มี คุณสมบัติ
ครบถ้วนและมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ดาเนินการเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการ
เพื่อตั้งคณะกรรมการชุ ดที่ 1 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เพื่อประเมินด้านที่ 1 และ
ด้านที่ 2
ตาแหน่ งครู ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาของผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒิ
นอกสถานศึกษา และข้าราชการครู นอกสถานศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ
ตาแหน่ งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมิ น ผูท้ รงคุ ณ วุฒิน อกสถานศึ ก ษา และผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี วิ ท ยฐานะไม่ ต่ า กว่า วิท ยฐานะ
เชี่ยวชาญ
ตาแหน่ งผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาของผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสถานศึกษาและผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่
ต่ากว่าวิทยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ
ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา ประกอบด้ว ย ผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ผูท้ รงคุ ณวุฒินอกสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และผูบ้ ริ หารการศึก ษานอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตาแหน่ งศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ ผูข้ อรับการประเมิน ผูท้ รงคุณวุฒินอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์นอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ตาแหน่ งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ
สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ผูท้ รงคุณวุฒินอกสานักงาน กศน. และผูบ้ ริ หารสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.
ที่มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าเชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
เมื่อ กศจ. ได้ต้ งั คณะกรรมการชุดที่ 1 แล้วให้ดาเนิ นการ ดังนี้
1. ทาหนังสื อแจ้งกรรมการผูป้ ระเมิน และกาหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบตั ิงาน
ของผูข้ อรับการประเมินแต่ละราย
2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผขู้ อรับการประเมินทราบ
3. จัดเตรี ยมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย
3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบ
สรุ ปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5)
3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.16/1.3 และ ก.ค.ศ.6/2-6/5 แล้วแต่กรณี )
3.3 แบบสรุ ปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ดา้ นที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/5 แล้วแต่กรณี )
3.4 แบบสรุ ปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี )
4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็ จแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมิน และการบันทึกหลักฐานร่ องร่ อยของ
กรรมการ แต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2 กรณี ผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 2 ด้าน ให้สรุ ปผลการประเมินลงใน
แบบ ก.ค.ศ.9 แล้วนาเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา
4.3 กรณี ดา้ นที่ 1 และหรื อด้านที่ 2 ไม่ผา่ นเกณฑ์ และคณะกรรมการผูป้ ระเมินเห็น
ว่าอยูใ่ นวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผา่ นได้ ให้แจ้งผูข้ อรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 และหรื อด้านที่ 2 ให้พฒั นาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3
เดือน
4.5 กรณี ผลการประเมินด้านที่ 1 และหรื อด้านที่ 2 มีผลสิ้ นสุ ดแล้วไม่ผา่ นเกณฑ์ให้
เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมตั ิ และแจ้งให้ผขู ้ อรับการประเมินทราบ
ขั้นตอนที่ 5 การนาเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อประเมินด้านที่ 3
เมื่อ กศจ.มีมติให้ผา่ นการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. สรุ ปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ลงในแบบ ก.ค.ศ.10 โดยแนบข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ.5 และ ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี ให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/หัวหน้าส่ วนราชการลงนามในแบบ ก.ค.ศ.10 ดังกล่าว
2. ให้นาเอกสารการผลการพัฒนาคุณภาพฯ และผลงานทางบวิชาการเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา/อ.ก.ค.ศ.ส่ วนราชการ พิจารณากลัน่ กรอง (กศจ.อาจตั้งกรรมการขึ้นเพื่อกลัน่ กรองก็ได้)

3. เมื่อ กศจ.ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้
3.1 จัดทาหนังสื อถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่ งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูข้ อรับการ
ประเมิน ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขา/สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน มติ กศจ. ครั้งที่ได้มีมติ
ให้ผา่ นการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และผ่านการกลัน่ กรองผลงานทางวิชาการ
3.2 ส่ งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
1) แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี ) จานวน 4 ชุด
2) ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
3) CD-ROM ที่บนั ทึกข้อมูลตามข้อ 2) และ 3)
4) ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.10) พร้อมข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ.5 และ ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี
5) สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
ขั้นตอนที่ 6 การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็ นผูด้ าเนินการประเมินด้านที่ 3 และหากมีผลการประเมินเป็ นประการ
ใด สานักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่ วนราชการทราบ เพื่อแจ้งผูข้ อรับ
การประเมินต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 การดาเนิ นการแต่งตั้งให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
กรณี อนุมตั ิ ให้จดั ทาคาสั่งเสนอผูม้ ีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะตั้งแต่งให้มี
หรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้
1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80 และ
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.4 ไม่เกิน 1 ขั้น
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชี่ ยวชาญ และผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.เชี่ยวชาญ
ให้ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สานักงาน ก.ค.ศ.
1. ให้ตรวจสอบการตรวจรับหนังสื อคาขอ ตามขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐาน ตามขั้นตอนที่ 2 เช่นเดียวกับการดาเนินการคาขอให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รองผ้านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และรอง
ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุ งเทพมหานคร เชี่ยวชาญ ดังกล่าวข้างต้น
2. เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 1 แล้ว

2.1 คาขอให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ.
พิจารณา
2.2 คาขอให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
เชี่ยวชาญ ให้สานักงาน กศน. นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอ
ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
3. จัดทาหนังสื อถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูข้ อรับการประเมิน
ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขาที่ขอรับการประเมิน
4. ส่ งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
4.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
4.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3/3 และ 3/5 แล้วแต่กรณี ) จานวน 4 ชุด
4.3 ผลงานทางวิชาการ (ไม่นอ้ ยกว่า 2 รายการ และต้องเป็ นงานวิจยั
อย่างน้อย 1 รายการ) จานวน 4 ชุด
4.4 CD-ROM บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
4.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
4.6 สาหรับสานักงาน กศน. ให้ส่งมติ อ.ก.ค.ศ.สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ครั้งที่ได้พิจารณาคาขอด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็ นผูด้ าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และหากมีผล
การประเมินเป็ นประการใด สานักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งมติให้ ก.ค.ศ. ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรื อสานักงาน กศน. ทราบ เพื่อแจ้งผูข้ อรับการประเมินต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนิ นการแต่งตั้งให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และผูอ้ านวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.เชี่ยวชาญ
กรณี อนุมตั ิ ให้จดั ทาคาสัง่ เสนอผูม้ ีอานาจตามมาตรา 53 สัง่ แต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีหรื อ
เลื่อนเป็ นวิทยฐานะเชื่ยวชาญได้
1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80 และ
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าของอันดับ คศ.4 ไม่เกิน 1 ขั้น
5.5 การดาเนินการประเมินให้ เลือ่ นเป็ นวิทยฐานะเชี่ ยวชาญพิเศษ ครู เชี่ ยวชาญพิเศษ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสื อคาขอ
การตรวจรับคาขอเลื่อนเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องดาเนินการ
ดังนี้
1. ลงทะเบียนรับเรื่ องคาขอ ตามลาดับวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่ วนราชการ
รับเรื่ องและดาเนินการตามลาดับการรับเรื่ อง
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) สาหรับทุกตาแหน่ง
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3/1,3/2,3/4 แล้วแต่กรณี ) จานวน 4 ชุด
- สายการการสอน ก.ค.ศ.3/1
- สายงานบริ หารสถานศึกษา ก.ค.ศ.3/2
- สายงานนิเทศการศึกษา ก.ค.ศ.3/4
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM ที่บนั ทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
3. กรณี ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งคา
ขอคือ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1.1 ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะเชี่ยวชาญไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7
และ ก.ค.ศ.1/1)
1.2 ภาระงาน (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ.1/1) ต้องเป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ต้องปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่น
คาขอ (ตรวจสอบจากสาเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ.1/1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรี ยบร้อยแล้ว
- กรณี ที่เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้บนั ทึกข้อมูลและลงชื่อผูต้ รวจสอบ
คุณสมบัติลงในแบบ ก.ค.ศ.1/ และเสนอให้ผอู้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
- กรณี ที่คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในข้อ 1.1-1.3 ให้เสนอเอกสาร
หลักฐานและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2.1 แบบเสนอขอฯ (ก.ค.ศ.1/1)
1) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล

2) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่ อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ (ก.ค.ศ.3/1,3/2 และ 3/4 แล้วแต่กรณี ) และเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ
1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) จานวนและชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมิน ต้องตรงกับ
เอกสารผลงานทางวิชาการที่เสนอมา
3) ผลงานทางวิชาการต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 รายการ และต้องเป็ นงานวิจยั
และพัฒนาอย่างน้อย 1 รายการ
4) ผลการทางวิชาการต้อตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
5) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรื อผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตาแหน่ง หรื อเพื่อให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
6) กรณี ผลงานทางวิชาการที่ผขู ้ อรับการประเมินไม่ได้จดั ทาแต่เพียงผูเ้ ดียว ต้องมี
การชี้แจงว่าผูข้ อรับการประเมินจัดทาในส่ วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็ นร้อยละเท่าไรของผลงานทาง
วิชาการแต่ละเล่ม และผูร้ ่ วมจัดทาทุกคนได้รับรองและระบุวา่ ได้ร่วมจัดทาในส่ วนใดบ้าง
7) ผูข้ อรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล
8) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่ อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ไม่สามารถนามาเสนอเป็ นผลงานทางวิชาการ สาหรับสายงานการสอน
กรณี ที่รายงานข้อมูลใน ข้อ 1) - ข้อ 6) ไม่ครบถ้วนหรื อไม่สอดคล้องกันให้แจ้งผูข้ อรับการ
ประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3 การส่ งคาขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
เมื่อได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 แล้ว ให้จดั ส่ งคาขอและเอกสาร
หลักฐานไปให้สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อดาเนินการต่อไป ดังนี้
1. จัดทาหนังสื อถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่ งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูข้ อรับการประเมิน
ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่ สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขา/สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
2. ส่ งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3/1 , 3/2 และ 3/4 แล้วแต่กรณี ) จานวน 4 ชุ ด
2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั

ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิ น
สานักงาน ก.ค.ศ. เป็ นผูด้ าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 หากมีผลการ
ประเมินเป็ นประการใด สานักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่ วนราชการ
ทราบ เพื่อแจ้งผูข้ อรับการประเมินต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การดาเนิ นการแต่งตั้งให้ดารงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
กรณี อนุมตั ิ ให้ดาเนินการตามมาตรา 53 ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ดารงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษได้
ต้องได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.5 ไม่เกิน 1 ขั้น
ส าหรั บ การด าเนิ น การเลื่ อ นเป็ นวิ ท ยฐานะเชี่ ย วชาญพิ เ ศษของส่ ว นราชการอื่ น เช่ น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงาน กศน. สถาบันการพลศึกษา สานักบริ หารงานการศึกษา
พิ เศษและส านัก บริ หารงานวิ ท ยาลัย ชุ ม ชน ให้ดาเนิ นการตามขั้นตอนเช่ นเดี ย วกับ ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5.6 ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชี่ ยวชาญพิเศษ และผู้อานวยการสานักงาน
กศน. จังหวัด/กทม. เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ดาเนิ นการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนิ นการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานกงาน กศน.
จังหวัด/กทม.
1. จัดทาหนังสื อถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อสานักงาน กศน.
ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผูข้ อรับการประเมิน ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ ตาแหน่งเลขที่
สานกงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขาที่ขอรับการ
ประเมิน
2. ส่ งเอกสารหลักฐาน ได้แก่
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1)
2.2 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (ก.ค.ศ.3/3 และ 3/5 แล้วแต่กรณี ) จานวน 4 ชุด
2.3 ผลงานทางวิชาการ (ไม่นอ้ ยกว่า 2 ราย และต้องเป็ นงานวิจยั และพัฒนาอย่างน้อย
1 รายการ) จานวน 4 ชุด
2.4 CD-ROM บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3
2.5 สาเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการของสานกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงาน กศน.
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงาน กศน. ตรวจสอบการตรวจรับ
หนังสื อคาขอ ตามขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามขั้นตอนที่ 2 และการส่ งคา
ขอให้ ก.ค.ศ. ตามขั้นตอนที่ 3 เช่นเดียวกับการดาเนินการคาขอเลื่อนเป็ นวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญพิเศษ
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ดังกล่าวข้างต้น

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผู้ขอส่งคาขอต่อผู้บังคับบัญชาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
นาเสนอ กศจ. ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ดาเนินการประเมิน

อนุมตั ิและแต่งตั้ง

7. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
แบบ ก.ค.ศ.ต่างๆ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8.2 หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และได้กาหนด
ม 2548 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ ราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษามีหรื อเลื่ อนวิทยฐานะ
8.3 หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะกรณี มีผ ลงานดีเด่น

8.4 คู่มือการประเมินฯ ตามหนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม
2553
ข้ อสั งเกต การแต่งตั้งเลขานุ การฯ คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่ควรแต่งตั้งรองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็ นเลขานุการฯ

สรุป แนวทางการตรวจคุณสมบัติครูที่ยื่น ว.21 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
สาหรับผู้ที่เป็นครูก่อน 5 ก.ค. 2560
------------------------------------------------------------------------------------1. มีระยะเวลาดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะ นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ (ส่งแบบ วฐ.1 , แบบ
วฐ.2
ปีละเล่มจานวน 5 ปีย้อนหลัง และ แบบ วฐ.3 รวมทัง้ สิ้น 7 เล่ม จานวน 2 ชุด )
2. มีชั่วโมงปฏิบัติงานสะสมในตาแหน่งครู/วิทยฐานะที่ดารงอยู่ปัจจุบัน ย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันที่ยื่นคาขอ
รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง และมีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่าที่ ก.ค.ศ.กาหนด , มีชั่วโมง PLC
**(กคศ.กาหนด ไม่น้อยกว่า 12 ชม.ต่อสัปดาห์ , ตรวจนับชั่วโมงการสอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ย้อนหลัง 5 ปีต่อเนื่อง นับจากวันที่ยื่นขอ จากสาเนาคาสั่งให้ปฏิบัติการสอน/งานอื่น ๆ และตารางสอน
แต่ละปี/เทอม โดยให้ ผอ.รร.ที่ผู้ขอได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ลงนามทุกหน้า (โดยการใช้จานวน
ชั่วโมง
ในแต่ละสัปดาห์ X จานวนสัปดาห์ที่ปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่ รร.เปิดสอน)
**(หลังจาก 5 กค. 2560 ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานสอน 800 ชม./ปี ทั้งนีร้ วมชั่วโมง PLC จานวน 50 ชม.ไว้ด้วย
แล้ว
ดังนั้น ครูที่ยื่นขอฯ ตั้งแต่ 5 กค 60 เป็นต้นไป จะต้องมีชั่วโมง PLC ในช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่
ยื่นแบบ วฐ.1 อีก ปีละ 50 ชม.ด้วย ( คือปีที่ 5 ในแบบ วฐ.1 ข้อ 4.2 จะเป็น ชม.สอน 750 ชม. และ PLC 50 ชม. )
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอ (ดูจาก กพ.7)
4. ผ่านการตามพัฒนาที่ ก.ค.ศ.กาหนด ย้อนหลัง 5 ปีต่อเนื่อง นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ( ปีปฏิทิน 1มค.–31ธค.)
(* ในระยะเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ.อนุโลมให้ใช้การพัฒนาฯ ตาม ว.3 ที่อบรมก่อนวันที่ 5ก.ค.60 และยังไม่หมดอายุ
(3ปี)
(** ถ้าอบรม ว.3 หลังวันที่ 5กค.60 นาไปใช้กับการยื่น ว.17 เท่านั้น สาหรับครูที่ต้องการใช้สิทธิ์ในระยะเปลี่ยน
ผ่าน
สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ตัวเองมีสิทธิ์)
(*** ผู้ที่มีวิทยะฐานะชานาญการเกิน 5 ปี แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรมตาม ว.3 ก่อนวันที่ 5ก.ค.60 หรืออบรมไว้
ก่อน
แต่หมดอายุ(3ปี) ก่อนวันที่จะยื่นแบบ วฐ.1 จะต้องใช้การพัฒนาตาม ว.22 (อบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุ
พัฒนา
รับรอง) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ปีละ 20 ชั่วโมง (ใช้ 1 ปี/ครั้ง) ถ้าอบรมไม่ถึง 20 ชม.(แต่เกิน12ชม.)
สามารถนา ชม. PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. มาทดแทนในปีนั้นได้
(**** ผู้ที่ดารงตาแหน่งครูอยู่ก่อน แต่นับเวลาถึง 5ก.ค.60 แต่ไม่ครบ 5 ปี จะต้องเข้ารับการพัฒนาตาม ว.22
ปีละ 20 ชม. เริ่มปี 2560 เป็นต้นไป และนับเวลาการพัฒนานี้รวมกับจานวนปีที่ดารงตาแหน่งก่อน 5ก.ค.
60
ให้ครบ 5 ปี จึงจะขอให้มีและเลื่อนตามเกณฑ์นี้ได้ (การอบรมพัฒนาต้องต่อเนื่องห้ามขาดตอน)
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวัน
สิ้นปี
การศึกษา ก่อนวันยื่นคาขอ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา (ประเมินรายปีกศ. ใช้แบบ
วฐ.2)

ปีการศึกษา ให้นาส่งไฟล์พร้อมเอกสารประกอบให้ ผอ.รร.ตรวจสอบและรับรองข้อมูล หลังจากนั้น รร.จะสารองไฟล์
ไว้ 3 ชุด เพื่อ ส่งคืนเจ้าของข้อมูล 1 ชุด ,เก็บไว้เป็นหลักฐานที่รร. 1 ชุด และนาส่งให้ สพป. 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน
และสอบทานข้อมูลประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
(** เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ให้ครูจัดรายงานผลงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งครู (แบบ วฐ.2)
พร้อมเอกสารหลักฐาน13ตัวชี้วัด ทาเป็นรูปเล่ม 2-3 เล่ม เสนอให้ ผอ.รร./รก.ผอ.รร. ประเมินฯ โดยมีคาสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลที่ครูนาเสนอประกอบการประเมินผลงานฯ ในแต่ละปีกศ. ด้วย
(***ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การจัดการเรียนการสอน 8 , การจัดการชั้นเรียน 3 และการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 2 ซึ่ง กคศ.ได้จัดทารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินฯ ไว้แล้ว หนังสือ กคศ. ที่ศธ0206.3 / 0635 ลว 10
ต.ค.60
(*** เกณฑ์การประเมิน สาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตัวชี้วัดด้านที่1 ได้ไม่ต่ากว่าระดับ 3 ทุกตัวชี้วัด
ด้านที่2และ3 ได้ไม่ต่ากว่าระดับ 2 อีกอย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด
(**** หากตัวชี้วัดใดมีผลประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่า(ได้ระดับ 4 ,5 ) ให้ผู้ขอฯ ส่งเอกสารประกอบ
เพิ่มเติม
ของตัวชี้วัดนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบตัวชี้วัดนั้นๆ เทียบเคียงกับแนว
ทางการ ให้คะแนนประเมินฯตัวชี้วัดที่ กคศ.กาหนดไว้แล้ว
6. รร.จัดทาแบบสรุปการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน (แบบ วฐ.3) โดย ผอ.รร.ปัจจุบัน ที่มีวิทย
ฐานะ
ไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ประเมิน โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูล 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง
รายงานความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของ ผอ.รร.
(* คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 5 ปีกศ.ย้อนหลัง ผอ.รร.ปัจจุบัน เป็นผู้รับรองสาเนา)
(** ผอ.รร.มีวิทยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ กศจ.แต่งตั้งผู้มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมิน
สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน วฐ.3)
7. ผู้เกษียณอายุราชการให้ ยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องถึง ศธจ. ก่อนวันเกษียณไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(*** ในระยะเปลี่ยนผ่าน กคศ.ยกเว้นให้ผู้ที่ดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะครบ 5 ปี ก่อน 5 ก.ค.60 และมีวุฒิบัตร
อบรมฯตาม ว.3 ก่อน 5 ก.ค.2560 และยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ฯ ได้ โดยยื่นแบบ
วฐ.1 และแบบ วฐ.2 (5 ปีกศ.ย้อนหลัง) ให้สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ประเมิน (วฐ.2)
หลังจากนั้นสถานศึกษา โดยผอ.รร.ปัจจุบัน จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลฯ เพื่อ
ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร วฐ.2 ทั้ง 5 ปีกศ. แล้วนามาสรุปจัดทาเป็นแบบ วฐ.3 (แบบสรุปการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีกศ.ติดต่อกัน) ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของแบบ วฐ.2ทั้ง 5 ปีก
ศ. ในคราวเดียว ทั้งนี้ ผูข้ อฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบในแบบ วฐ.1 และ วฐ.2 ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ส่วนในแบบ วฐ.2 ทั้ง 5 ปีกศ. ผู้ลงนามรับรอง/ประเมิน จะต้องเป็นตาแหน่ง ผอ.รร. ปัจจุบัน (เอกสาร
ประกอบ เช่น ตารางสอน คาสั่ง เป็นของโรงเรียนใดๆ ให้โรงเรียนนั้นๆ ลงนามรับรอง ทุกหน้า)
- ครูจะต้องมีชั่วโมง PLC จานวน 50 ชม./ปี ส่วนเกินนาไปใช้ทดแทนการอบรมฯ กล่าวคือในช่วงเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5กค.60 จนถึงวันที่ยื่นคาขอ(แบบวฐ.1)ให้สถานศึกษา จะต้องมีชั่วโมง PLC ปีละ 50 ชั่วโมง
( ในปีที่ 5 ตามแบบ วฐ.1 ข้อ 4.2 จึงต้องระบุจานวน ชม. PLC 50 ชม. พร้อมแนบหลักฐานในแบบ วฐ.1)

- เมื่อสิ้นปีการศึกษา(30เม.ย.2561) ครูทุกคนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งครู โดยจัดทา
แบบ วฐ.2 (2-3ชุด) เสนอให้ ผอ.รร. ประเมิน โดยมีกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว
( * ผู้ที่ยื่นแบบคาขอ (วฐ.1) ให้สถานศึกษาหลังวันที่ 10 กค. 61 จะต้องดาเนินการแบบ วฐ.2 ของปี
การศึกษา 2560 (ใช้แบบเดิม) ให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนแบบ วฐ.2 ของอีก 4 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ปีกศ.25562559 ใช้แบบใหม่) สามารถประเมินย้อนหลังพร้อมกันโดยให้ ผอ.รร.แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองข้อมูลย้อนหลัง 5
ปีกศ. เป็นผู้กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลในคราวเดียวกัน (ลักษณะเป็น 4 ปีกศ.ย้อนหลัง + 1 ปีปัจจุบัน คือ
56,57,58,59 + 60)
สรุป ถ้ายื่นส่งแบบ วฐ1 และ วฐ.2 ให้รร. ( หลัง10กค.61) ก็จะต้องใช้/มี เอกสารหลักฐาน คือ
1) ผลการปฏิบัติหน้าที่ครู (วฐ.2) ของปีการศึกษา2560 พร้อมคาสั่งกรรมการกลั่นกรองปีกศ.2560 (ใช้
แบบเดิม)
และจัดทา วฐ.2 อีก 4 ปีย้อนหลัง ปี 56,57,58,59 (ใช้แบบที่ออกใหม่) สี่ปีนี้ไม่ต้องมีคาสั่งกรรมการกลั่นกรอง
ประจาแต่ละปี แต่จะไปใช้กรรมการกลั่นกรอง 5 ปีกศ.ย้อนหลัง เป็นผู้กลั่นกรองและตรวจสอบ ในคราวเดียวกัน
2) ชั่วโมงการอบรมและพัฒนาปี 2560, 2561 ปีละ 20 ชั่วโมง (ถ้าไม่ครบ ใช้ PLC ส่วนเกินทดแทน)
ตามจานวนปีที่ต้องใช้
3) ชั่วโมงปฏิบัติงานสอน 5 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบ วฐ.1 ในปีปัจจุบัน *ตั้งแต่วันที่ 5 กค.60 เป็นต้นมา
ต้องมีชั่วโมงสอนปีละไม่น้อยกว่า 800 ชม (สอน750 ชม. + PLC 50 ชม.) ส่วนช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ต้องสอน
เกินสัปดาห์ละ 12 ชม.(ประถม/มัธยม) 6 ชม.(อนุบาล/กศ.พิเศษ) แต่จะเท่าไรก็ไม่เป็นไร ทั้งนี้เมื่อรวม ทั้ง 5 ปี
แล้ว ต้องเกิน 4,000 ชม.(ชก/ชพ) หรือ 4,500 ชม.(ชช.ชชพ) (* หลังวันที่ 5 กค. 60 เป็นต้นไป จะต้องมี PLC
ไม่น้อยกว่า 50 ชม./ปี ส่วนเวลาก่อนหน้านั้นไม่สนเรื่อง PLC )

การดาเนินการ
1) ข้าราชการครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องทั้ง 5 ประการแล้ว ให้จัดทา แบบ วฐ.1 พร้อมเอกสาร
ประกอบ คุณสมบัติทั้ง 5 ข้อ จานวน 2 เล่ม ,แบบ วฐ.2 5ปีการศึกษาย้อนหลัง พร้อมเอกสารประกอบ 13
ตัวชี้วัด
ปีละ 2 เล่ม (รวม 10 เล่ม)
** ทั้งนี้ ครูที่มิได้อยู่ในโรงเรียนปัจจุบันทั้ง 5 ปีย้อนหลัง จะต้องดาเนินการให้สถานศึกษาเดิมรับรอง
เอกสาร
ต่าง ๆ เช่น ตารางสอน คาสั่งฯ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย ก่อนที่จะนามาใส่ในเล่มวฐ.1 และวฐ.2 เมื่อเสร็จ
แล้ว
ครูฯ จึงจะลงนาม ในแบบ วฐ.2 ของปี 56-59 ณ วันที่ยืนแบบ วฐ.1 (แตกต่างจากพวกที่อยู่โรงเรียนปัจจุบันทั้ง 5
ปี สามารถส่ง วฐ.1 และวฐ.2 ให้ ผอ.รร.ปัจจุบันดาเนินการ รับรองเอกสาร กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลัง
5 ปีการศึกษาในคราวเดียวกันได้เลย)
ผอ.รร.แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ราย เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารข้อมูล 5 ปีกศ.ย้อนหลัง
คณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ (วฐ.1 และ วฐ.2) จากสภาพจริง
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ขอฯ นาเสนอ ก่อนที่จะเสนอความคิดเห็นต่อ ผอ.รร. เพื่อประเมินและลงนาม
ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ลงนามในแบบ วฐ.1 และ วฐ.3 ไม่ก่อนวันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
ผอ.รร. (ในฐานะผู้ประเมิน 5 ปี ย้อนหลัง / แบบ วฐ.3) ต้องวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอมีและ
เลื่อนฯ
ลงนาม ในแบบ วฐ.1 วฐ.2(เฉพาะของปีกศ.56-59) และวฐ. 3 ไม่ก่อนวันที่ กรรมการฯ ลงนามรับรอง
สถานศึกษามีหนังสือนาส่ง เอกสาร วฐ.1,ว,ฐ2 และ วฐ.3 ถึง สพท.ต้นสังกัดดาเนินการต่อไป
* วฐ.2 ของปีกศ.2560 ควรจะดาเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะใช้แบบเดิมที่สพฐ. กาหนด คือมีแบบแนวตั้งที่ครูเป็นผู้ประเมินตนเอง และแบบแนวนอนที่กรรมการ
กลั่นกรองเป็นคนตรวจเอกสาร แล้วลงชื่อก่อนเสนอ ผอ.รร. ประเมิน
** วฐ.2 ของปีกศ.2556 – 2559 ต้องใช้แบบใหม่ ที่ สพฐ.ปรับปรุงใหม่ (เริ่มใช้ 10กค.61)
*** ถ้า ผอ.รร. (ผู้ประเมิน) มีวิทยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอมีและเลื่อน ให้มีหนังสือนาส่ง แบบ
วฐ.1 และ วฐ.2(ประเมินเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 5 ปี) ให้ สพท.ต้นสังกัด เพื่อให้ สพท.ดาเนินการแจ้งให้ ศฐจ. แต่งตั้งผู้ที่มี
วิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอมีและเลื่อน เป็นผู้ร่วมประเมิน ของครูผู้ขอฯรายดังกล่าว (แต่ผอ.รร.ปัจจุบัน ยัง
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบผลงาน 5ปีกศ.ย้อนหลัง อยู่นะครับ) ซึง่ “ผู้ร่วมผู้ประเมิน” ที่
ได้รับการแต่งตั้งจะดาเนินการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล และประเมิน จากสภาพจริงและหรือเอกสารต่างๆ ที่
นาเสนอ หรือจากเอกสารในแบบ วฐ.1 และ วฐ.2 ก่อนจะลงนามรับรองในแบบ วฐ.1 และ วฐ.3 ร่วมกับ ผอ.รร.
ปัจจุบัน (ส่วน วฐ.2 ต้องดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 5 ปีกศ.โดย ผอ.รร.ปัจจุบัน เป็นผู้ประเมินรายปีการศึกษา) (ใน
แบบ วฐ.1 และ วฐ.3 จะมีผู้ประเมิน 2 ราย)
* เอกสารนาส่ง สพท. ให้จัดทาจานวน 2 ชุดซึง่ แต่ละชุดประกอบด้วย
แบบ วฐ.1 พร้อมเอกสารหลักฐาน
จานวน 1 เล่ม
แบบ วฐ.2 พร้อมเอกสารหลักฐาน
จานวน 5 เล่ม/ปี

แบบ วฐ.3 พร้อมเอกสารหลักฐาน
จานวน 1 เล่ม
( และขอความอนุเคราะห์ สาเนา วฐ.3 โดยไม่ต้องเข้าเล่มอีก 1 ชุด เพื่อนาเสนอ กศจ. )
เอกสารประกอบ แบบ วฐ.1 (แบบคาขอฯ) ให้ใช้แบบใหม่ที่สพฐ.กาหนด (10 กค.61)
- แบบ วฐ.1 ที่กรอกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
- สาเนา กพ.7 หรือ กคศ.16 (ฉบับที่ จนท.ลงนามรับรอง)
- สาเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมก่อนแต่งตั้ง ฯ ที่อบรมก่อน 5 กค.60 และยังไม่หมดอายุ (3 ปี) หรือ
สาเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จานวน 20 ชั่วโมง/ปี ตามจานวน1-5
ปี
แล้วแต่จานวนปีที่ต้องใช้ (บันทึกใน ข้อ 4.4 1)เข้ารับการพัฒนาตามวิทยฐานะที่ขอ)
ส่วนข้อข้อ 4.4 2)เข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ให้บันทึกการอบรมต่าง ๆ 5 ปีย้อนหลัง ที่ได้
พัฒนา
ตนเองตาม ID plan และแนบสาเนาผ่านการอบรมต่าง ๆ
- สาเนาตารางสอน และสาเนาคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รายเทอม/ปี ในระยะเวลาคาบเกี่ยวกับ
เวลา
ที่ยื่นขอฯ ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องใช้ของปีการศึกษาปัจจุบันย้อนหลังไปอีกประมาณ 6 ปีการศึกษา โดย
ที่
เอกสารเกี่ยวข้องกับโรงเรียนใด ให้ผู้ดารงตาแหน่ง ผอ.รร.นั้นในปัจจุบัน เป็นผู้รับรองทุกหน้า
- สาเนาเอกสาร PLC จานวนไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี ส่วนที่เกินจะนาไปใช้ทดแทนการอบรม
ที่ไม่ครบปีละ20ชม. (แต่เกิน12ชม.) ได้
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ( ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะ
ลงนามรับรองท้ายแบบ วฐ1 และ วฐ.3 ตรวจสอบวันทีก่ รรมการรับรอง ต้องหลังวันที่ผู้ขอ ลงนาม/ยื่น
แบบ
และหลังวันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
* ในแบบ วฐ.1 วันที่ระบุในข้อ 4.1 จะเป็นวันเริ่มต้นของการส่ง ว.21 และใช้เป็นจุดเริ่มในการนับ
ระยะเวลา/ชั่วโมงการสอนย้อนหลัง 5 ปี ในสายงานการสอน ของข้อ 4.2 (วันที่ในปีที่5 บรรทัดล่าง จะตรงกัน
หรือก่อน1วัน แล้วนับย้อนขึ้นไป 1 ปี ในบรรทัดบน และจึงนับถอยหลังไปทางซ้ายทีละปี ในปีที่4 ปีที่3 ปีที่2 ปีที่
1)
* ในข้อ 4.2 นอกจากวันที่ระบุต้องสอดคล้องกับข้อ 4.1 แล้ว ในปีที่ 5 จะต้องระบุจานวนชั่วโมง PLC
ด้วย ส่วนปีที่ 1 – 4 ไม่ได้บังคับ ( ตั้งแต่ 5 กค.60 เป็นต้นไป จะต้องมี PLC ปีละ 50 ชม.)
** วันที่ระบุในข้อ 4.1 จะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ผู้ขอฯ ลงนามในท้ายแบบ วฐ.1
** กรรมการ ตามคาสั่งแต่งตั้งให้กลั่นกรองตรวจสอบข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ลงนามไม่ก่อนวันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
*** ผอ.รร. ปัจจุบัน (หรือ ผู้ที่ กศจ. แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี) ลงนาม ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการฯ ลงนาม
รับรอง
เอกสารประกอบ แบบ วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู (รายปีการศึกษา) แต่ละ
ปี/ชุด
- สาเนาเอกสารประกอบ 13 ตัวชี้วัดที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีอานาจ ( ตัวชี้วัดบางข้อ
สามารถให้กรรมการฯ ตรวจสอบได้จากสภาพจริง ภาพถ่าย เอกสาร ฯลฯ )

- เฉพาะ วฐ.2 ของ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องแนบสาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูลปีการศึกษา 2560 ที่ลงนามรับรองโดย ผอ.รร.นั้นๆ ด้วย ส่วนแบบ วฐ.2 ของปีการศึกษาก่อน
หน้านั้น อีก 4 ปี จะใช้คณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ที่ รร.ปัจจุบันแต่งตั้ง เป็นผู้รับรอง
ข้อมูล (ควบคู่กับแบบ วฐ.3)
* แบบ วฐ.2 ของปีการศึกษา 2560 ควรจะดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในช่วงเดือน พฤษภาคม 2560 (ใช้
แบบเดิม)
* แบบ วฐ.2 ของปีการศึกษา 2555 – 2559 (ใช้แบบใหม่) เป็นการทาย้อนหลังตามที่ กคศ.ยกเว้น ดังนั้น
ผู้ลงนามประเมินท้ายแบบ ในแต่ละปีการศึกษาจะเป็นตาแหน่ง ผอ.รร.ปัจจุบันที่ผู้ขอดารงตาแหน่งอยู่/ช่วย
ราชการ
(ตามกพ.7 หรือหนังสือให้ช่วยราชการ) ส่วนเอกสารประกอบต่าง ๆในเล่ม ถ้าเกี่ยวข้องกับโรงเรียนใดๆ ให้
โรงเรียนนั้น ๆ รับรองสาเนาทุกหน้า และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจัดทา วฐ.1
เอกสารประกอบ แบบ วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ใช้แบบใหม่ (10กค61)
- แบบ วฐ.3 ที่กรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล (กก.3 ราย) ลงนามรับรองโดย ผอ.รร.
ปัจจุบัน
(กรรมการชุดนี้ จะลงนามรับรองในแบบ วฐ.1 ด้วย)
- ถ้า ผอ.รร.มีวิทยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ยื่นขอ ให้เสนอ กศจ.แต่งตั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีม่ ีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมินฯ (มีผู้ประเมิน 2 คน)
* วันที่กรรมการลงนามรับรองในแบบ วฐ1 และวฐ3 ต้องไม่ก่อนวันที่ มีคาสั่งแต่งตั้ง
* วันที่ ผอ.รร. ลงนามรับรองในแบบ วฐ1 และวฐ3 ต้องไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการฯ ลงนาม
รับรอง
- ภาพคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารผลงานของผู้เสนอฯ, ภาพของเอกสาร ผลงาน รางวัล ฯลฯ 5 ปี
ย้อนหลัง ที่ไม่สามารถสาเนาส่งใน วฐ.1 วฐ.2 ,ภาพ ผอ.รร. ดาเนินการประเมิน ฯลฯ
ข้อสังเกต

- วันที่ผู้ขอลงนาม จะเป็นวันเดียวกับวันที่ระบุ ใน วฐ.1 ข้อ 4.1 และท้ายแบบ วฐ.1 วฐ.2 วฐ.3
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอง 5 ปีย้อนหลัง ต้องไม่สั่งก่อนวันที่ผู้ขอยื่นแบบ
- วันที่ กรรมการกลั่นกรอง 3 ราย ลงนาม ต้องไม่ก่อนวันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
- วันที่ผอ.ลงนาม ท้ายแบบ วฐ.1 วฐ.2(ปี56 - 59) และ วฐ.3 จะเป็นวันเดียวกัน และไม่ก่อน
วันที่กรรมการกลั่นกรองลงนามท้ายแบบ วฐ1 วฐ3

ในระยะเปลี่ยนผ่านการพัฒนาตาม ว.22/2560 ลว.5 กค.2560
กคศ.อนุโลมให้ ผูท้ ี่มีตาแหน่งครู ก่อนวันที่ 5 กค. 2560 ให้ใช้การพัฒนาดังต่อไปนี้มาใช้เป็ น
คุณสมบัติ ผ่านการพัฒนาที่ กคศ.กาหนด

5 ก.ค.2561

เป็นครู เกิน5 ปี

อบรม ว.3 ก่อน 5 กค.60 และยังไม่หมดอายุ หรือ
อบรม ว.22 จานวน 1 ปี (20 ชม.)

เป็นครู 4 ปี

อบรม ว.3 ก่อน 5 กค.60 และยังไม่หมดอายุ หรือ
อบรม ว.22 จานวน 1 ปี (20 ชม.)

เป็นครู 3 ปี

อบรม ว.22 จานวน 2 ปี ต่อเนื่อง(40 ชม.)

เป็นครู 2 ปี

เป็นครู 1 ปี

อบรม ว.22 จานวน 3 ปี ต่อเนื่อง (60 ชม.)

อบรม ว.22 จานวน 4 ปี ต่อเนื่อง(80 ชม.)

อบรม ว.22 จานวน5 ปี ต่อเนื่อง (100 ชม.)
* อบรมแต่ละปีต้องไม่น้อยกว่า 12 ชม. ปีที่ไม่ครบ 20 ชม.
ให้นา PLC ที่เกิน 50 ชม/ปี นั้น ๆ มาทดแทน

* ผู้ที่ดารงตาแหน่ง/วฐ. น้อยกว่า 5 ปี (ณ 5 กค.60) ไม่มีวุฒิบัตรการอบรม ว.3 ก่อน 5 ก.ค.60 หรือมีแต่หมดอายุ มีชั่วโมงปฏิบัติงานสอน
รวมในระยะ 5 ปี มากกว่า 4000 ชม. (ปี กศ.2560 เป็นต้นไป มีชม.ปฏิบัติงานสอน 800ชม./ปี รวมPLC 50 ชม.) มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ 3 ใน 5 ปีติดต่อกัน
ให้ยื่นขอเมื่อดารงตาแหน่ง/วฐ. ครบหรือมากกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นฯ โดยพิจารณาการนับเวลาดังนี้
- ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง / วฐ. นับจากวันที่ยื่นแบบย้อนหลัง ไปถึงวันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง มีระยะเวลามากกว่า 5 ปี
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ นับเป็นปีการศึกษาที่เสร็จสิ้นไปแล้ว ย้อนหลังไป 5 ปีการศึกษา (1พ.ค. – 30เมย.)
- การอบรมพัฒนา จะต้องมีการพัฒนาตาม ว.22 ต่อเนื่องทุกปีจานวน ... ปี ๆ ละ 20 ขม. ตามจานวนปีที่ผู้ขอดารงตาแหน่ง/วิทย
ฐานะนั้นๆ ครบ5ปี หลังวันที่5กค.60 (สามารถนา ชม.PLC ส่วนเกินมาทดแทนส่วนที่อบรมเกิน 12 ชม.แต่ไม่ครบ 20ชม/ปี ได้นะครับ)

ผู้ทเี่ ป็นครู หลัง 5 กค. ต้องใช้ ว.21 และ ว22. เต็มรูปแบบ

เป็นครูก่อน 5 ก.ค.2560
(สามารถใช้สิทธิ์ตาม ว17. ได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจาก
วันที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ และสามารถเลือกใช้สิทธิ์
ตาม ว.21 ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ โดย...







5 ก.ค. 2560

สรุป คุณสมบัติ แนวทางและเอกสาร
การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21 ระยะเปลี่ยนผ่าน(5 ก.ค.2560 เป็นต้นไป)
สาหรับผู้ที่จะขอวิทยฐานะ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ
เป็นครูหลัง 5 ก.ค.2560
ต้องใช้ ว.21 เท่านั้น (ดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะ 5 ปี +
ปฏิบัติงานสอน ปีละ800 ชม.(รวมPLC50 ชม.) +ผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรองปีละ 12 – 20 ชม. 5ปี
ต่อเนื่อง
(รวม100ชม.) +ผลประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์
3 ปีใน 5ปี กศ.

ผู้ที่ดารงตาแหน่ง/วฐ. มากกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นฯ
มีชั่วโมงปฏิบัติงานสอน 4,000 ชม.ในระยะ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นฯ , หลัง 5กค.60 ต้องมี PLC 50 ชม./ปี และชม.สอน 750 ชม.
ไม่ถูกดาเนินการทางวินัย
มีวุฒิบัตรผ่านการอบรม ว.3 ก่อน 5 ก.ค.60 และยังไม่หมดอายุ , หรือวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาที่ กคศ.กาหนด 20 ชั่วโมง/ปี
มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ปีการศึกษาที่เสร็จสิ้นแล้ว ติดต่อกัน .

* หมายเหตุ
- ผู้ที่เป็นครูก่อน 5 ก.ค.2560 ถือว่าเป็นพวกที่ได้สิทธิพิเศษในระยะเปลี่ยนผ่าน สามารถเลือกใช้สิทธิ ว.17 (เดิม) ได้อีก 1
ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เจ้าตัวมีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนและแต่งตั้ง
- ผลปฏิบัติงาน นับตามปีการศึกษา ที่เสร็จสิ้นแล้ว(1พค. – 30เมย.) เมื่อสิ้นปีการศึกษา ครูจะต้องทาแบบ วฐ.2 เสนอ
ผอ.รร. ประเมิน โดยมีคณะคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองข้อมูลประจาปีกศ.นั้นๆ
- การอบรมพัฒนา ตามหลักสูตรทีส่ ถาบันคุรุพัฒนารับรอง นับตามปีปฏิทิน ( สพฐ. สนับสนุนคนละ 10,000 บาท/ปีงบ
- ระยะเวลาดารงตาแหน่ง นับจากวันที่ยื่นแบบ วฐ.1และ วฐ.2 (5ปี) ให้สถานศึกษา (ในตาแหน่ง/วฐ.นั้นๆ) ย้อนไป 5 ปี
- วันที่ยื่นจะระบุในแบบ วฐ.1 ข้อ4.1 ซึ่งจะตรงกับวันที่ลงนามท้ายแบบ วฐ.1 และท้ายแบบ วฐ.2 ของปีการศึกษา 55 – 59
- หลังวันที่ 5 กค. 60 จะต้องมีชั่วโมง PLC ปีละ 50 ชั่วโมง ส่วนก่อนหน้านั้น ยกเว้น
- ปัจจุบัน (10 ก.ค. 61 เป็นต้นไป) สพฐ. ให้ใช้แบบ วฐ.1 วฐ.2 วฐ.3 ที่ปรับปรุงใหม่ (แต่ วฐ.2 ของปี 2560 ทาเสร็จแล้ว
ก่อนที่แบบใหม่ จะบังคับใช้ ดังนั้น วฐ.2 ปี 2560 จึงใช้แบบเดิมเพียงรายการเดียว)

ว.17 / 2552 (เดิม) ใช้คู่กับว.3

ครูผู้ช่วย

2 ปี

คศ.2/ชก คศ.3/ชพ

ครู คศ.1

6 ปี

(ป.โท 4 ปี)

1 ปี

ครู คศ.5/ชชพ

ครู คศ.4/ชช

3 ปี

+1 ผลงานฯ
+1 ผลงาน
+1 วิจัย
+ อบรมฯ
+อบรมฯ

ว.21 / 2560 ลว. 5 กค 2560 ใช้คู่กับ ว.
22
ครูผู้ช่วย

2 ปี

ครู คศ.1

5 ปี

ครู คศ.2/ชก

ครู คศ.3/ชพ

5 ปี

ครู คศ.4/ชช

5 ปี

ครู คศ.5/ชชพ

+1วิจัย+1ผลงานฯ
+1วิจัย+1ผลงานฯ
สอน750ชม + PLC50ชม. /ปี สอน850ชม.+PLC50ชม./ปี สอน850ชม+PLC50ชม./ปี
+ อบรม 12-20 ชม (5/100) + อบรม 12-20 ชม (5/100) + อบรม 12-20 ชม (5/100)

5 ปี

