
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561) 
 
 
 ด้วยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ  
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับมาตรา 39 ก าหนดให้ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการ
ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ เป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นวิทยฐานะเริ่มต้น 
ของต าแหน่ง 

ดังนั้น เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษของต าแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา ได้แก่ ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ค.ศ. จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

หลักเกณฑ์  
1. ผู้ขอมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 
1 ป ีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

1.2 มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาเต็มเวลา  
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในสายงาน

บริหารการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
ก่อนยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 

2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ

บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ. 7)  
ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษา พิจารณาจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน 
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  
การน าไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

การรายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและหรือผู้รับบริการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน  
และสังคม จ านวน 1 เล่ม 

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา 
หรือ ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา ที่แสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ ไม่เกิน 2 เรื่อง 

ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่  3 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสาร 
หลักฐาน และประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน   
การตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  

ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง 
หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมี 
ระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า  
โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน 

4. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70  

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ต้องได้คะแนน 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได ้และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
ครั้งที ่1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน  



- 3 - 
 

5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้ ก.ค.ศ. หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับค าขอและเอกสาร
ครบถ้วน  

กรณีที่มีการปรับปรุงด้านที่ 3 ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัด ได้รับหนังสือที่ส่ง
รายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วน สมบูรณ์ครั้งหลังสุด  

6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

7. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
8. ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ 

พบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือ 
มีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ ผู้รับรอง ผู้ประเมิน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

วิธีการ  
1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ พร้อมทั้ง 

ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

    กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ 
ด้านที่ 3  จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ  
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  

3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
    ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์เหมาะสม โดยประธานกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวิทยฐานะ 
ไม่ต่ ากว่าเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า และกรรมการต้องมีระดับต าแหน่ง หรือระดับต าแหน่งทางวิชาการ หรือ 
มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า โดยผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย ให้มีกรรมการประเมิน 
จ านวน 3 คน 

4. การประเมิน  
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินทั้ง 3 ด้าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของผู้ขอรับ 

การประเมิน โดยให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินของ 
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย  

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพสูงถึงเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ทั้ง 2 ส่วน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ ส่วนราชการต้นสังกัด
แจ้งมติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุง 
ไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
แล้วแต่กรณี มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งมติให้ 
ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

  ทั้งนี้ การปรับปรุงตามข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องเป็นการปรับปรุงข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
ที่ได้รายงานไว้ตามคุณสมบัติในข้อ 1.3 

4.4 กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ
มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้ 

4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  

4.6 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

4.7 กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี  มีมติไม่อนุมัติ ให้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

5. การแต่งตั้งเพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
กรณี ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมิน

ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
ได้รับค าขอและเอกสารประกอบการประเมินทั้ง 3 ด้าน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้แจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
และตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 
 


