งานกาหนดตาแหน่ งและวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีวทิ ยฐานะและเลือ่ นวิทยฐานะ
(หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)
1. การขอมีวิทยฐานะ
(1) ยืน่ คาขอได้ตลอดปี รอบปี ละ 1 ครั้ง
(2) ส่ งคาขอพร้อมกับผลการปฏิบตั ิงาน จานวน 4 ชุด
(3) เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
(4) กรณี ผทู ้ ี่จะเกษียณอายุราชการเสนอขอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับก่อนเกษียณอายุ
ราชการไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
(5) ให้หน่วยที่รับผิดชอบตั้งคณะกรรมการและดาเนินให้แล้วเสร็ จภายในรอบระยะเวลา
1 ปี นับตั้งแต่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับคาขอและเอกสารผลการปฏิบตั ิงาน
(ด้านที่ 3)
2. คุณสมบัติของผู้ขอเลือ่ นวิทยฐานะข้าราชการครู รับผิดชอบการสอน
2.1 ขอมีวทิ ยฐานะครู ชานาญการ
(1) ดารงตาแหน่งครู มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี (ผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี )
- 4 ปี สาหรับผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาโท
- 2 ปี สาหรับผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
(2) มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานที่กาหนด
(3) ได้ปรับปรุ งงานตามหน้าที่รับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยนื่ คาขอ
(4) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน
2.2 ขอมีวทิ ยฐานะครู ชานาญการพิเศษ ผูข้ อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ดารงตาแหน่งครู มีวทิ ยฐานะชานาญการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) มีภาระงานสอนตามเกณฑ์
(3) ได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน
ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยนื่ คาขอ
(4) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน
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2.3 ขอมีวทิ ยฐานะครู ผู้เชี่ยวชาญ
(1) ดารงตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
ดารงตาแหน่งครู ที่มีวทิ ยฐานะชานาญการแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าเกณฑ์
(3) ได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอน และการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยนื่ คาขอ
(4) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน
2.4 ขอมีวทิ ยฐานะครู เชี่ยวชาญพิเศษ
(1) ดารงตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าเกณฑ์
(3) ได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอน และการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยนื่ คาขอ
(4) ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน
3. คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 ขอมีวทิ ยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ
(1) ดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานบริ หารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริ หาร และการพัฒนาย้อนหลัง 2 ปี
นับถึงวันยืน่ คาขอ
(4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
3.2 ขอมีวทิ ยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(1) ดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอ้ านวยการชานาญการ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานบริ หารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริ หาร และการพัฒนาย้อนหลัง 2 ปี
นับถึงวันยืน่ คาขอ
(4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
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3.3 รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(1) ดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอ้ านวยการชานาญ
การพิเศษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานบริ หารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริ หาร และการพัฒนาย้อนหลัง 2 ปี
นับถึงวันยืน่ คาขอ
(4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
3.4 ผู้อานวยการชานาญการ
(1) ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานเต็มเวลา
(3) ปฏิบตั ิงานย้อนหลัง 2 ปี
(4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
3.5 ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(1) ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการชานาญการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานตามกาหนด
(3) ปฏิบตั ิงานย้อนหลัง 2 ปี
(4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
3.6 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
(1) ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
(2) มีภาระงานบริ หารเต็มเวลา
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ติดต่อกัน 2 ปี
(4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
3.7 ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
(1) มีวทิ ยฐานะผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึงวันยืน่ คาขอ
(2) มีภาระงานบริ หารเต็มเวลา
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ติดต่อกัน 2 ปี
(4) ต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน
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4. การประเมิน 3 ด้ าน
ด้ านที่ 1 ด้ านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เอกสารหลักฐานดังนี้
ส่ วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ
ส่ วนที่ 2 คารับรองผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่ วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแสดงการมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้ านที่ 2 ด้ านความรู้ ความสามารถ
ส่ วนที่ 1 ความสามารถในงานที่ปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
ด้ านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานประกอบด้ วย 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในงานที่ปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 2 ผลงานวิชาการ ซึ่งเป็ นงานศึกษาค้นคว้า ผลการวิจยั หรื อผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๆ
5. เกณฑ์ การตัดสิ น
5.1 วิทยฐานะชานาญการทุกกลุ่มข้ ารากชาร
ด้านที่ 1 ร้อยละ 65
ด้านที่ 2 ร้อยละ 65
ด้านที่ 3 ร้อยละ 65
5.2 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านที่ 1
ร้อยละ
70
75
80

ด้านที่ 2
ร้อยละ
70
75
80

ด้านที่ 3
ส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
65
65
70
70
75
75

รวม
1+2
70
75
80
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6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผูป้ ระสงค์ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ยืน่ แบบคา
ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะพร้อมส่ งผลการปฏิบตั ิงาน ทั้ง 3 ด้านในวันที่ยนื่
คาขอ โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับแบบคาขอรับการประเมินฯ และผลการปฏิบตั ิงาน
ทั้ง 3 ด้าน และดาเนินการ ดังนี้
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อรับการประเมิน
3.2 นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินด้านวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ 1) ด้านความรู ้
ความสามารถ (ด้านที่ 2) และด้านผลการปฏิบตั ิงาน (ด้านที่ 3)
-วิทยฐานะชานาญการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 คณะ ประเมินทั้ง
3 ด้าน
-วิทยฐานะชานาญการพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 2 คณะ คือ
คณะที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
คณะที่ 2 คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด ประเมินด้านที่ 3
3.3 แจ้งคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ และดาเนินการประเมิน
4. นาผลการประเมิน เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
4.1 เสนอขออนุมตั ิผลการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน และแต่งตั้งผูผ้ า่ นการประเมิน
สาหรับวิทยฐานะชานาญการ
4.2 เสนอขออนุมตั ิผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สาหรับวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
5. ผูอ้ านาจตามมาตรา 53 มีคาสั่งให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ
6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
7. ส่ งสาเนาคาสัง่ ให้สานักงาน ก.ค.ศ., สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนภูมแิ สดงขั้นตอน
สพป.แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ

ผูป้ ระสงค์ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ยื่นคาขอรับการประเมิน พร้อม
ส่ งผลการปฏิบตั ิงานทั้ง 3 ด้าน
ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

สพป.รับแบบคาขอฯ และ
ผลการปฏิบตั ิงานทั้ง 3 ด้าน

เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3

แจ้งคณะกรรมการประเมินทราบ
และดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด

เสนอผูม้ ีอานาจตามมาตรา 53
มีคาสัง่ แต่งตั้ง

นาผลการประเมินเสนอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อขออนุมตั ิผลการประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่ งสาเนาคาสัง่ ไป สานักงาน ก.ค.ศ./
สพฐ.
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7. กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 53
2. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551
2. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
3. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3721 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
4. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
5. หนังสื อสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
8. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มวี ทิ ยฐานะ
และเลือ่ นวิทยฐานะ
8.1 วิทยฐานะชานาญการ
(1) แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีวทิ ยฐานะชานาญการ ทุกตาแหน่ง
(แบบ ก.ค.ศ. 1)
(2) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ทุกตาแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2)
(3) แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ ในการขอมีวทิ ยฐานะชานาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 3)
8.2 วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรื อเชี่ยวชาญพิเศษ
(1) แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรื อเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตาแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ. 1/1)
(2) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ทุกตาแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2)
(3) แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานฯ ในการขอมีหรื อเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ หรื อเชี่ยวชาญพิเศษ
(3.1) สายงานการสอน (แบบ ก.ค.ศ. 3/1)
(3.2) สายงานบริ หารสถานศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/2)
(3.3) สายงานบริ หารการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(แบบ ก.ค.ศ. 3/3)
(3.4) สายงานนิเทศการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/4)

