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การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อน
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ขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะช านาญการ 
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ผู้ขอส่งค าขอต่อผู้บังคับบัญชา ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ด าเนินการประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผู้ขอรับการประเมินพัฒนางาน ภายใน 3 เดือน ครั้งท่ี 1 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผู้ขอรับการประเมินพัฒนางาน ภายใน 3 เดือน ครั้งท่ี 2 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เสนอ กศจ. อนุมัติผลการประเมิน 

ด าเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ แจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

กรณีผา่นเกณฑ์ กรณีไมผ่า่นเกณฑ์ 
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การประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 
 

การประเมินวิทยฐานะช านาญการ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว 17ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสือค าขอ 

1. ลงทะเบียนรับเรื่องค าขอ ตามล าดับวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับเรื่อง และด าเนินการตามล าดับ
การรับเรื่อง 

2. ตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (แบบ ก.ค.ศ.1) ส าหรับทุกต าแหน่ง  จ านวน 4 ชุด 

2.2 แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2)  จ านวน  4  ชุด 

2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3) จ านวน  4  ชุด 

- สายงานการสอน 

- สายงานบริหารสถานศึกษา 

- สายงานนิเทศการศึกษา 

2.4 รายงานการสังเคราะห์ฯ จ านวน  4  ชุด 

2.5 ส าเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งค าขอคืน 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

1.1 การด ารงต าแหน่งครู ส าหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี  ส าหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 
4 ปี และวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

1.2 ภาระงาน ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
1.3 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

(ตรวจสอบจากส าเนา ก.พ.7 , ก.ค.ศ.1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง) 
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 

- กรณีท่ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ลงในแบบ ก.ค.ศ.1 และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง
การตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 

- กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในข้อ 1.1-1.3 ให้เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา 
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2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) 
- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 

2.2 แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2) 
-  ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 

2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3) และรายงานการสังเคราะห์ฯ 
- การรายงานข้อมูล ต้องครบถ้วนทุกข้อตามท่ีแบบ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- รายงานการสังเคราะห์ฯ ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                    

ที่ขอรับการประเมิน 
- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล 

 ทั้งนี้ กรณีท่ีรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ครู 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 

2. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการ 

3. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

4. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
- ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการประเมินวิทยฐานะ 

 เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้ตั้งคณะกรรมการประเมินแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และก าหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการ

ประเมินแต่ละราย 

2. จัดเตรียมเอกสารในการประเมิน ให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 

3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1, แบบบันทึกประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบสรุปผลการประเมิน
ด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5) 

3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2, แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1- 6/1.3, ก.ค.ศ.6/2 
และก.ค.ศ.6/4 แล้วแต่กรณ)ี  

3.3 กรอบการประเมินด้านที่ 3 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.11/1.1- 11/1.3, ก.ค.ศ. 
11/2 และก.ค.ศ. 1/4) แล้วแต่กรณ)ี 

3.4 เอกสารรายงานการสังเคราะห์ 
3.5 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1, ก.ค.ศ.7/2 และก.ค.ศ.7/4 แล้วแต่

กรณ)ี 
3.6 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1, ก.ค.ศ.8/2 และก.ค.ศ. 8/4 แล้วแต่กรณ)ี 
3.7 สรุปผลการประเมินด้านที่ 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) 
3. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ด าเนินการดังนี้ 

4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมิน และการบันทึกหลักฐานร่องรอยของกรรมการแต่ละคน 
ให้ครบถ้วน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 3 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.15/1, 
ก.ค.ศ. 15/2 และ ก.ค.ศ.15/4 แล้วแต่กรณี แล้วน าเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
แล้วแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

4.3 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถ
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ โดย
การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 3 เดือน 

4.4 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีผลสิ้นสุดแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เสนอ       
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

 

ขั้นตอนที่ 5  การด าเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
  ให้จัดท าค าสั่ง เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ
ได้ ต้องมีเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 ไม่เกิน 1 ขั้น 
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ขัน้ตอนการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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ผู้ขอส่งค าขอต่อผู้บังคับบัญชา ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 

คณะกรรมการชุดที่ 1ด าเนินการประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผู้ขอรับการประเมินพัฒนางาน ภายใน 6 เดือน ครั้งท่ี 1 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผู้ขอรับการประเมินพัฒนางาน ภายใน 3 เดือน ครั้งท่ี 2 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เสนอ กศจ.อนุมัติผลการประเมิน 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 แจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

กรณีผา่นเกณฑ์ กรณีไมผ่า่นเกณฑ์ 
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คณะกรรมการชุดที่ 2 ด าเนินการประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี 3) 

ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลงาน  ภายใน 6 เดือน 

ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุงครั้งท่ี 2 

เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลงาน  ภายใน 3 เดือน 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

แจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ ด าเนินการแต่งตั้งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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การประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสือค าขอ 
1. ลงทะเบียนรับเรื่องค าขอ ตามล าดับวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับเรื่อง เพื่อจะได้ด าเนินการ

ตามล าดับการรับเรื่อง 
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) ส าหรับทุกต าแหน่ง จ านวน  4  ชุด 
2.2 แบบรายงานด้านที่ 1  (ก.ค.ศ.2)  จ านวน  4  ชุด    
2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน   จ านวน 4 ชุด 

- สายงานการสอน  (ก.ค.ศ.3/1) 
- สายงานบริหารสถานศึกษา (ก.ค.ศ.3/2) 
- สายงานบริหารการศึกษา (ก.ค.ศ.3/3) 
- สายงานนิเทศการศึกษา (ก.ค.ศ.3/4) 

2.4 ผลงานทางวิชาการ   จ านวน  4  ชุด 
2.5 ส าเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งค าขอคืน 
 
ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
1.1 ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะช านาญการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
1.2 ภาระงาน ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
1.3 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ         
      (ตรวจสอบจากส าเนา ก.พ.7 , ก.ค.ศ.1 และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 

- กรณีท่ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ลงในแบบ ก.ค.ศ.1 และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง
การตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 

- กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในข้อ 1.1-1.3 ให้เสนอศึกษาธิการจังหวัด 
พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา 

2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) 
- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 

2.2 แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2) 
- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 

2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี) และเอกสารผลงานวิชาการ 
- การรายงานข้อมูล ต้องครบถ้วนทุกข้อตามท่ีแบบ ก.ค.ศ. ก าหนด 



9 

 

- จ านวนและชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมินต้องตรงกับเอกสารผลงานทาง
วิชาการท่ีเสนอมา 

- ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร    
ใด ๆ หรือผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

- กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้จัดท าแต่เพียงผู้เดียว ต้องมีการชี้แจงว่าผู้
ขอรับการประเมินจัดท าในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทาง
วิชาการแต่ละเล่ม และผู้ร่วมจัดท าทุกคนได้รับรองและระบุว่าได้ร่วมจัดท าในส่วนใดบ้าง 

- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล 
- แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถน ามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการส าหรับสายงานการสอน 

 ทั้งนี้ กรณีท่ีรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง ครู 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ 

2. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

3. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

4. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
- ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

5. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ผู้บริหารการศึกษานอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ  
   ช านาญการพิเศษ 
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ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการประเมินวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

 เมื่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และก าหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการ

ประเมินแต่ละราย 

2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

3. จัดเตรียมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 

3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบสรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5) 

3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6.1.3 และก.ค.ศ. 
6/2-6/5 แล้วแต่กรณี) 

3.3 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/5 แล้วแต่กรณี) 
3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี) 

4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมินและการบันทึกหลักฐานร่องรอยของกรรมการแต่ละคน

ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 2 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.9 

แล้วน าเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 
4.3 กรณีด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่

สามารถพัฒนาได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน 
4.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เสนอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  

ขั้นตอนที่ 5 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชุดที่ 2 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ส าหรับกลุ่มเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น ๆ  

2. จ านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมินให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาจาก
จ านวนค าขอรับการประเมิน โดยก าหนดให้มีจ านวนกรรมการ/คณะกรรมการและสัดส่วน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
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ค าขอแต่ละสาขา (ราย) จ านวนกรรมการ/ 1 คณะ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 

1-10 6 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอ 
จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกับผู้ขอ จ านวน 2 คน 

11-50 คน 9 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอ จ านวน 3 คน และ
ผู้ทรงคณุวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ 
จ านวน 3 คน 

ตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป 9 คน  
(ตั้งได้สาขาละ 2 คณะ) 

 
 กรณีท่ีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ / สาขาใด มีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นคณะกรรมการได้ครบตามสัดส่วนที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) การตั้งคณะกรรมการประเมิน ที่มีกรรมการจ านวน 6 คน / 1 คณะ 
กรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้ง

คณะกรรมการประเมิน คือ จ านวน 2 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกันเป็นกรรมการประเมินแทน หรือ กรณีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขต
พ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินแทนได้ 
 

2) การตั้งคณะกรรมการประเมิน ที่มีกรรมการจ านวน 9 คน / 1 คณะ 
กรณทีี่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกับผู้ขอ หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นกรรมการ

ประเมินได้ครบตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ คือ จ านวน 3 คน ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี
อยู่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันแทนได้ หรือกรณีท่ีไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเขต
พ้ืนที่การศึกษาเดียวกันที่จะตั้งได้เพียงพอ ให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นกรรมการประเมินแทนได้ 

การก าหนดผู้ประเมินต่อค าขอ 1 ราย ให้มีกรรมการประเมินจ านวน 3 คน ดังนี้ 
 

 

 

3.  

 

 

 

กรรมการประเมิน  3  คน ในสังกัด สพฐ.(ต่างเขตกับผู้ขอ) 

นอกสังกัด สพฐ.  

ในสังกัด สพฐ. (ในเขตเดียวกับผู้ขอ) 
fu 
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กรณีท่ีไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุมิในเขตพ้ืนที่เดียวกันกับผู้ขอ ให้ก าหนดผู้ประเมินดังนี้ 
 

 

 

4.  

 

 

 

 
 
กรณีท่ีไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันกับผู้ขอและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ก าหนดผู้ประเมินดังนี้ 
 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการประเมิน  3  คน ในสังกัด สพฐ.(ต่างเขตกับผู้ขอ) 

นอกสังกัด สพฐ.  
 

ในสังกัด สพฐ.(ต่างเขตกับผู้ขอ) 
 

กรรมการประเมิน  3  คน นอกสังกัด สพฐ.  
 

นอกสังกัด สพฐ.  
 

นอกสังกัด สพฐ.  
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ขั้นตอนที่ 6  การด าเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 

เมื่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดที่ 2 ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์ 

และวิธีการฯ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และคู่มือการประเมินฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้ง
เสนอรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน และชื่อผลงานทางวิชาการให้ที่ประชุมก าหนดผู้ประเมิน 3 คนต่อผู้ขอ  
1 ราย สัดส่วนกรรมการเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

2. ให้จัดท าหนังสือส่งผลงานด้านที่ 3 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถึงกรรมการ 
ผู้ประเมินของผู้ขอแต่ละราย ดังต่อไปนี้ 

2.1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพฯ (ก.ค.ศ.11/1.1- 
11/1.3 และ ก.ค.ศ.11/2-11/5 แล้วแต่กรณี) 

2.2 แบบประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 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. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือพิจารณาด้านที่ 3 โดยฝ่ายเลขานุการ 
ต้องตรวจสอบการให้คะแนนการประเมิน และข้อสังเกตในการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการ 
แต่ละคนให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด รวมทั้งคะแนนการประเมินของกรรมการต้องสอดคล้องกับ
ข้อสังเกตท่ีให้ไว้ 

4. เมื่อคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินแล้ว มีผลการประเมิน ดังนี้ 
4.1 กรณีมีผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน ผ่านเกณฑ์เอกฉันท์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ให้

สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แล้วแต่กรณี (กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ให้สรุปข้อสังเกตแนบด้วย)   
เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

ส าหรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมีมติอนุมัติผลการประเมิน ให้ส่งผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. อนุมัติแต่งตั้งต่อไป 

4.2 กรณีท่ีมีผลการประเมินจากกรรมการผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน และที่ 
ประชุมมีมติให้ปรับปรุงผลการพัฒนาคุณภาพฯ และหรือผลงานทางวิชาการให้ด าเนินการดังนี้ 

1) สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แล้วแต่กรณี และสรุป 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

2) กรณคีณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติให้ปรับปรุงด้านที่ 3 ให้แจ้งมติและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 

3) เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ส่งกรรมการคนเดิมตรวจและประเมิน และหากคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้ว เห็นควรผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่าน
เกณฑ์ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.1 
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ขั้นตอนที่ 7 แจ้งผลการประเมิน 

กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท าหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีมีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

 
ขัน้ตอนที่ 8 การด าเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  ให้จัดท าค าสั่งเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษได้ 

1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80  
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 ไม่เกนิ 1 ขั้น 

 
 

********************************************************** 
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การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ ว 17 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
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ขั้นตอนการด าเนินการประเมินวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจรับหนังสือค าขอ 
1. ลงทะเบียนรับเรื่องค าขอ ตามล าดับวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับเรื่อง เพื่อจะได้ด าเนินการ

ตามล าดับการรับเรื่อง 
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) ส าหรับทุกต าแหน่ง จ านวน  4  ชุด 
2.2 แบบรายงานด้านที่ 1  (ก.ค.ศ.2)  จ านวน  4  ชุด    
2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน   จ านวน 4 ชุด 

- สายงานการสอน  (ก.ค.ศ.3/1) 
- สายงานบริหารสถานศึกษา (ก.ค.ศ.3/2) 
- สายงานบริหารการศึกษา (ก.ค.ศ.3/3) 
- สายงานนิเทศการศึกษา (ก.ค.ศ.3/4) 

2.4 ผลงานทางวิชาการ   จ านวน  4  ชุด 
2.5 CD-ROM ที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 
2.6 ส าเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งค าขอคืน 

ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

1.2 ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือด ารงต าแหน่งและ             
วิทยฐานะช านาญการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตรวจสอบจากส าเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.1/1)                

1.2 ภาระงาน ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ.1) 
1.3 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ         
      (ตรวจสอบจากส าเนา ก.พ.7 , ก.ค.ศ.1 และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 

- กรณีท่ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ลงในแบบ ก.ค.ศ.1 และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง
การตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 

- กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในข้อ 1.1-1.3 ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา 

2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) 
- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 

2.2 แบบรายงานด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.2) 
- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 
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2.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี) และเอกสารผลงานวิชาการ 
- การรายงานข้อมูล ต้องครบถ้วนทุกข้อตามท่ีแบบ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- จ านวนและชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมินต้องตรงกับเอกสารผลงานทาง

วิชาการท่ีเสนอมา 
- ผลงานทางวิชาการต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ราย และต้องเป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ 
- ผลงานทางวิชาการต้องตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
- ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร     

ใด ๆ หรือผลงานที่เคยใช้เพื่อเลื่อนต าแหน่ง หรือเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 
- กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้จัดท าแต่เพียงผู้เดียว ต้องมีการชี้แจงว่าผู้

ขอรับการประเมินจัดท าในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทาง
วิชาการแต่ละเล่ม และผู้ร่วมจัดท าทุกคนได้รับรองและระบุว่าได้ร่วมจัดท าในส่วนใดบ้าง 

- ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองรายงานข้อมูล 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล 
- แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถน ามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการส าหรับสายงานการสอน 

ขั้นตอนที่ 3 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

6. ต าแหน่ง ครู 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูเชี่ยวชาญ 

7. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

8. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

9. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
- ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
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10. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 

- ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ผู้บริหารการศึกษานอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ  
   เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ท าหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และก าหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ขอรับการ
ประเมินแต่ละราย 

2. แจ้งวัน เวลาที่กรรมการจะไปประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

3. จัดเตรียมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 

3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบสรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5) 

3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6.1.3 และก.ค.ศ. 
6/2-6/5 แล้วแต่กรณี) 

3.3 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/5 แล้วแต่กรณี) 
3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี) 

4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมินและการบันทึกหลักฐานร่องรอยของกรรมการแต่ละคน

ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 2 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.9 

แล้วน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
4.3 กรณีด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่

สามารถพัฒนาได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน 
4.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เสนอ

คณะกรรมมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อประเมินด้านที่ 3 
 เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติให้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แล้วให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ลงในแบบ ก.ค.ศ.10 โดยแนบข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ.5 และก.ค.ศ.8/1-8/5 แล้วแต่กรณี ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลงนามในแบบ ก.ค.ศ.10 ดังกล่าว 

2. ให้น าเอกสารการผลการพัฒนาคุณภาพฯ และผลงานทางบวิชาการเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา พิจารณากลั่นกรอง (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอาจตั้งกรรมการขึ้นเพ่ือกลั่นกรองก็ได้) 
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3. เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการเสนอ ก.ค.ศ.เพ่ือ
พิจารณาต่อไป ดังนี้ 

3.1 จัดท าหนังสือถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับการ 
ประเมิน  ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ต าแหน่งเลขที่ สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา อัตราเงินเดือน วิทยฐานะและสาขา/สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน มติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดครั้งที่ได้มีมติให้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และผ่านการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

3.2  ส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 
      1)  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แล้วแต่กรณี) จ านวน 4 ชุด 
      2)  ผลงานทางวิชาการ  จ านวน  4  ชุด 
  3)  CD-ROM ที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 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) ส าเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 6 การน าเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อประเมินด้านที่ 3 
                     ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ด าเนินการประเมินด้านที่ 3 และหากมีผลการประเมินเป็นประการใด 
ส านักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส่วนราชการทราบ เพื่อแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 7 การด าเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
  กรณีอนุมัติ ให้จัดท าค าสั่งเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้  จะตั้งแต่งให้มีหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ 

1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80 และ 
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.4 ไม่เกิน 1 ขั้น 

 
กรณีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. 

1. ให้ตรวจสอบการตรวจรับหนังสือค าขอ ตามขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบคุณสมบัติและ 
เอกสารหลักฐาน ตามข้ันตอนที่ 2 เช่นเดียวกับการด าเนินการค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ดังกล่าว
ข้างต้น 

2. เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 1 แล้วค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณา 

3. จัดท าหนังสือถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมิน  
ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อัตราเงินเดือน วิทยฐานะ
และสาขาท่ีขอรับการประเมิน 
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4. ส่งเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 
4.1  แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) 
4.2  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/3 และ 3/5 แล้วแต่กรณี) จ านวน 4 ชุด 
4.3  ผลงานทางวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 2 รายการ และต้องเป็นงานวิจัย  
      อย่างน้อย 1 รายการ) จ านวน 4 ชุด 
4.4 CD-ROM บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 
4.5 ส าเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการของ ก.ค.ศ. และการแจ้งผลการประเมิน 
  ส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ด าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และหากมีผล 
การประเมินเป็นประการใด ส านักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งมติให้ ก.ค.ศ. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานหรือส านักงาน กศน. ทราบ เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
  กรณีอนุมัติ ให้จัดท าค าสั่งเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้จะแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะเชื่ยวชาญได้ 

1) ต้องผ่านการพัฒนาตามมาตรา 80  และ 
2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ ากว่าของอันดับ คศ.4 ไมเ่กิน 1 ขั้น 

 
************************************************ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











































































































































































  วฐ.1 
 

แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................อายุ ........... ป ี
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ...............................................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ............................  
 จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................ ...... 
 สังกัดส่วนราชการ..................................................................... .................................................................................. 

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 
(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ และปีการศึกษาท่ียื่นค าขอ) 
 

ปีการศึกษา ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษาที่ 1 1    
 2    
     

ปีการศึกษาที่ 2 1    
 2    
     

ปีการศึกษาที่ 3 1    
 2    
     

ปีการศึกษาที่ 4 1    
 2    
     

ปีการศึกษาที่ 5 1    
 2    
     

ปีการศึกษาที่ย่ืนค าขอ     
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3. วิทยฐานะที่ขอ 

o วิทยฐานะครูช านาญการ  
  

o วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  

o วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   
เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………….  
1. เรื่อง..................................................................................................................................... ............ 
2. เรื่อง.................................................................................................................................................. 
 

o วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 เสนอผลงานทางวิชาการ วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………….  
 1. เรื่อง..................................................................................................................................................  
 2. เรื่อง..................................................................................................................................................  

 

4. คุณสมบัติของผู้ขอ  

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

4.1 การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
 

           ต าแหน่งครู                                        ตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ ....................  

                                                                จ านวน .......... ปี …….… เดือน ………….วัน  
 

           ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการ         ตั้งแต่วันที่ .................... ถึงวันที่ .....................  

                                                                จ านวน ........... ปี …….… เดือน ………….วัน  
 

           ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ .....................  

                                                                จ านวน ........... ปี …..….. เดือน ………….วัน 
 

           ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ           ตั้งแต่วันที่ ..................... ถึงวันที่ .....................  

                                                                จ านวน ........... ปี …....… เดือน ………….วัน 
 
 
 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
................................. 
.................................. 
.................................. 
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

4.2 จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ จ านวน..................ชั่วโมง   
       1) การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไว้ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 
  

 
ภาระงานสอน 

 

ปีที่ 1 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 2 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 3 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 4  
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 5 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่ย่ืนค าขอ
....................) 

1. ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 

 
 
 

    

2. ภาระงาน 
ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การจัดการเรยีน 
การสอน  
และภาระงาน 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

รวม 
     

    
 

         

 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
..................................  
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

     2) การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป วิทยฐานะ 
ครูช านาญการ และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 
ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี  

ชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 

ปีที่ 1 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 2 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 3 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 4  
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่
....................) 

ปีที่ 5 
(ต้ังแต่วันที่
...................  

ถึงวันที่ย่ืนค าขอ
....................) 

1) ช่ัวโมงสอน 
ตามตารางสอน 
 

     

2) งานสนับสนุน 
การจัดการเรยีนรู ้  
(ไม่รวม PLC) 
 

     

3) การมีส่วนร่วม 
ในชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

     

4) งานตอบสนอง
นโยบายและจดุเน้น 
 

 
 

    

รวม 
     

    

          ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการน าภาระงานสอน ตามข้อ 1) รวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
ตามข้อ 2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  วิทยฐานะครูช านาญการหรือวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง  
 

 

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
..................................  
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
การตรวจสอบ

คุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการ 

 

4.3 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  

 (1) การถูกลงโทษทางวินัย  

       ไมเ่คย      

                เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/............. 

                         ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................... 

 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

           ไมเ่คย  

                เคย    สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขที่............/............. 

                         ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวันที่........................... 

      

     มีคุณสมบัติ 

     ขาดคุณสมบัติ 

ระบุเหตุผล................ 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

 

4.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  จ านวน..................ชั่วโมง   
 

ปี พ.ศ. หลักสูตร 
รหัส 

หลักสูตร 
หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 

จ านวน
(ชั่วโมง) 

การตรวจสอบ
คุณสมบัตขิอง
คณะกรรมการ 

           มีคุณสมบัติ 

     ขาดคุณสมบัติ
ระบุเหตุผล................ 
.................................. 
 

      
      
      
      
      
          กรณีการยื่นค าขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากน าผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554  
มาใช้แทนการพัฒนาตาม ว 22/2560 ต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  
 
           หลักสูตร……………………………………….…………หน่วยงานที่จัด……….……………………… 

           ระหว่างวันที่..........................................................จ านวน…………….………ชั่วโมง 

 

 

     มีคุณสมบัติ 

     ขาดคุณสมบัติ

ระบุเหตุผล................ 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
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ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

การตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการ 

4.5 ผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่  

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ โดยต้องมีผลการประเมิน 

ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 
 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 

................ 

ปีการศึกษา 

................ 

ปีการศึกษา 

................ 

ปีการศึกษา 

................ 

ปีการศึกษา 

................ 

ผลงานที่เกิดจาก

การปฏิบตัิหนา้ที ่

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

                

              สรุปผลการประเมิน                     
                                                                                 
 

     มีคุณสมบัติ 

     ขาดคุณสมบัติ

ระบุเหตุผล................ 

.................................. 

.................................. 

..................................  

 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ

เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 
 

 

 

   (ลงชื่อ)............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

                                         (……………………………………………………) 

                                ต าแหน่ง............................................................. 

                              วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ที่ยื่นค าขอ 

 
 
 
 
 
 
 

   ผ่าน 

   ไม่ผ่าน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 

      ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 

              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

              ขาดคุณสมบัติ 
 

 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .......................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

            (.....................................................)                               (.....................................................) 
 

 

 

 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 

(.....................................................) 

      วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................... 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
............................................................................ ............. 
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
     (……………………………………….………………..) 

 ต าแหน่ง............................................................... 
วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ......... 

 ความเห็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต....................................................... 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
     (……………………………………….………………..) 

  ต าแหน่ง..................................................................... 
วันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ..........  

 
ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด 

 

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
              มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
              ขาดคุณสมบัติ 
 

ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......................... 
....................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .......................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 

(ลงชื่อ).............................................................. .... 
     (……………………………………….………………..) 
ต าแหน่ง........................................................... 

วันที่............. เดือน.............................. พ.ศ. ......... 
 

 



วฐ.2 
 

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 

 

ปีการศึกษา........................ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล............................................อายุ ........... ปี 
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ............................... ................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ......... ...................  
 จังหวัด..................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .................................................................................... 
 สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. .......................................... 
 
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน 

 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  
     ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนชั่วโมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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3. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน 
    3.1 การรายงานภาระงานสอน ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จ านวน....................ชั่วโมง 

     1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  จ านวน....................ชั่วโมง 

 (ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ท าการสอน ในกรณีที่จัดการเรียนการสอน  
    เป็นภาคเรียน ให้รายงานเป็นรายภาคเรียน) 

ภาคเรียน วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ จ านวน (ชั่วโมง) 
    
    
    
    
    

 
 2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน....................ชั่วโมง 

ภาคเรียน ภาระงาน จ านวน (ชั่วโมง) 

   
   
   
   
   

 
    3.2 การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
 

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน จ านวน (ชั่วโมง) 

1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  

2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  (ไม่รวม PLC)  

3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

4) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  

รวม  
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4. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 (1) การถูกลงโทษทางวินัย  

       ไม่ถูกลงโทษ    

                ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขท่ี............/.............  
                                   ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวนัที่........................... 

 (2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       ไม่ถูกลงโทษ    

                ถูกลงโทษ       สถานโทษ................................. ค าสั่ง...............................เลขท่ี............/.............  
                                   ลงวันที่.................................... ตั้งแต่วันที่....................ถึงวนัที่........................... 

5. การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 22/2560) จ านวน........................ชั่วโมง   
   

 
ปี พ.ศ. 

 
หลักสูตร 

รหัส 
หลักสูตร 

หน่วยงานที่จัด ระหว่างวันที่ 
จ านวน
(ชั่วโมง) 
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6. ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นปีการศึกษา  (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)  

   (เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ข้าราชการครูประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยให้ประเมิน 
   ตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635  
   ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินต่อไป) 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

 

     
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 

1.2 การจัดการเรียนรู้ 
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

     
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ์ 

     
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 
 

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน      
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ 
 

     
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 
 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 

 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

     
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
. 

 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 

 

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

     
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินของ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ/เหตุผล 

1 2 3 4 5 
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
 

     
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 

 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ      
 

ระดับ......................................... 
เหตุผล....................................... 
..................................................
.................................................. 
 
 
 
 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสารหลักฐานมาด้วยแล้ว 
                                
 
 
 

                                           (ลงชื่อ)............................................................. 
                                          (………………………………….…………………) 
                                           ต าแหน่ง………………………………………………….. 
                                              วันที่......... เดือน....................... .พ.ศ. ......... 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
 

 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .......................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ . 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

            (.....................................................)                               (.....................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 

(.....................................................) 

      วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ........ 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 จุดเด่น........................................................................................................... ..................................................... 
................................................................................................. ........................................................................................ 
...................................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.........................................................................................................................................................................................  
 

        สิ่งท่ีควรพัฒนา........................................................................................................................ .......................... 
............................................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 ความเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
 

                                           (ลงชื่อ)............................................................. 

                                          (………………………………….…………………) 

                                        ต าแหน่ง.......................................................... 

                                               วันที่......... เดือน..........................พ.ศ. ......... 

                            



                                                                                                             วฐ.3  
ส าหรับผู้อ านวยการสถานศึกษา 

แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ............................................... 
 

1. ข้อมูลผู้ขอ 

 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว...................................................... นามสกุล....................................... .....อายุ ........... ปี 
 คุณวุฒิ................................................................. ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ............................... ................................  
    ต าแหน่งเลขท่ี ...............................รับเงินเดือนอันดับ คศ. ............. ขั้น/เงินเดือน ...........................................บาท   
 สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา................................................................................เขต/อ าเภอ ......... ...................  
 จังหวัด.................................... ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................................................................  
 สังกัดส่วนราชการ............................................................................................................. ..........................................
  

2. ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 

2.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

     (ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  
     5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

- ชนก. หรือ ชนพ. ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง/ปี  
       รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 
     - ชช. หรือ ชชพ. ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

   รวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.3  การมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพ  
     (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ในชว่งระยะเวลาย้อนหลัง 5 ป ีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
       

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

2.4 การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.    
     ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี  
      นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
      

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล......................................................................................... 
........................................................................................................... 
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คุณสมบัติ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   
     ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา    
     (ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  
     ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา) 
     โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย วฐ. 3 

      

     มีคุณสมบัติ 
     ขาดคุณสมบัติ 
ระบุเหตุผล.......................................................................................... 
........................................................................................................... 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 

 ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 

  คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

  ขาดคุณสมบัติ  
 

     (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ            (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 

            (.....................................................)                               (.....................................................) 
 

 

 

                                         (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ 

(.....................................................) 

      วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ....... 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
 ขาดคุณสมบัต.ิ................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ประเมิน 
       (…………………………………….………………..) 
        ต าแหน่ง................................................. 
     วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ....... 

ความเห็นของผู้ร่วมประเมิน 
(กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะ 

ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน) 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า 
 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
 ขาดคุณสมบัต.ิ................................................. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
  
(ลงชื่อ)................................................................ผู้ร่วมประเมิน 
       (…………………………………….…………..) 
        ต าแหน่ง…………..…………………………. 
     วันที่....... เดือน........................ พ.ศ. ....... 

 



 

- 3 -       

สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
ราย นาย/นาง/นางสาว................................................................ 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ ปีการศึกษา
ที่ 1 

ปีการศึกษา
ที่ 2 

ปีการศึกษา
ที่ 3 

ปีการศึกษา
ที่ 4 

ปีการศึกษา
ที่ 5 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

     เกณฑ์การตัดสิน 
วิทยฐานะครูช านาญการ  
  (1) ด้านที ่1 ทุกตัวช้ีวัด  
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 และ 
  (2) ด้านที่ 2 และด้านที ่3  
แต่ละด้าน ต้องมีผลการประเมิน
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 ไม่น้อยกว่า  
1 ตัวช้ีวัด   
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ     
  (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด  
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 และ 
  (2) ด้านที ่2 และด้านที ่3  
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 2  รวมกันแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
   (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด 
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 และ 
   (2) ด้านที ่2 และด้านที ่3  
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 รวมกันแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
   (1) ด้านที่ 1 ทุกตัวช้ีวัด  
ต้องมีผลการประเมิน  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 และ 
   (2) ด้านที ่2 และด้านที ่3  
ต้องมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ด้าน 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 รวมกันแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 3 ตัวช้ีวัด 

1.2 การจดัการเรียนรู ้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

     

1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้/
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล(IIP)/แผนการจัด
ประสบการณ ์

     

1.2.3 กลยุทธ์ในการจดัการเรียนรู ้
 

     

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
 

     

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง่เรียนรู ้

 

     

1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
 

     

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
 

     

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน 
 

     

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

     

2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 

 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง 
 

     

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
 

     

สรุปผลการประเมิน 
    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน 
 

    ไม่ผ่าน 

 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ประเมิน 
(……………………………………….………………..) 
 ต าแหน่ง…………………………………………….. 
วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. .......            

เอกสารแนบท้าย วฐ. 3 (ข้อ 2.5) 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ร่วมประเมิน 

       (…………………………………………………..) 
        ต าแหน่ง............................................. 
  วันที่........ เดือน.......................... พ.ศ. ....... 
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