


ที่  มท 0809.4/ ว 6                                                                                       สํานักงาน ก.ท. 
                                                                                                                                          ถนนราชสีมา กทม. 10300 
                                                                             20  มกราคม  2549 

เรื่อง  การดําเนินการประเมนิวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและเมืองพัทยา  

เรียน  ประธาน ก.ท.จ.ทุกจังหวัดและประธาน ก.เมืองพัทยา 

อางถึง  หนังสือสํานักงาน ก.อบต./ก.ท./ก.จ. ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548 
ส่ิงที่สงมาดวย  1. หลักเกณฑการประเมินเปนกรณีพิเศษสําหรับวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพเิศษ   1  แผน  
                       2. แบบเสนอขอประเมินเพื่อใหไดรับวิทยฐานะเปนกรณีพิเศษ                                                 8  แผน 
                       3. แบบรายงานผลการประเมินและแบบรายงานสรุปของคณะกรรมการประเมิน(กรณีพิเศษ)    6  แผน 
                       4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะกรณีปกติสําหรับทุกวิทยฐานะ                              9   แผน   
                       5. แบบเสนอขอประเมินเพื่อใหไดรับวิทยฐานะเปนกรณีปกติ                                                  5  แผน 
                       6. แบบรายงานผลการประเมินและแบบรายงานสรุปของคณะกรรมการประเมิน(กรณีปกติ)    12  แผน 
                       7. คณะกรรมการดําเนินการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม                                           3  แผน 
                           และจรรยาบรรณวิชาชีพและดานคุณภาพการปฏิบัติงาน                        
                       8. คุณสมบัติของผูขอรับการประเมินในแตละวิทยฐานะ                                                         5  แผน 

  ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ไดมมีติเห็นชอบใหกาํหนดตําแหนงและตําแหนงที่มี
วิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลและเมืองพัทยา ใหสอดคลองกับบทบญัญัติใน
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาลและเมืองพัทยา ไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 นั้น 

  โดยที่คณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกาํหนดหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมวีิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งกรณีปกติทุกวิทยฐานะและกรณี
พิเศษสําหรับวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ และขณะนี้ สํานักงาน ก.ท.ไดเสนอหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะให ก.ท.พิจารณาใหความเห็นชอบในวันที่ 25 มกราคม 2549 ดังนั้น เพื่อใหพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาลและเมืองพัทยาไดเตรียมการเพือ่ยืน่ขอประเมินไดทันในชวงระยะเวลาที่กาํหนด จึงขอไดโปรดแจง
ใหเทศบาลและเมืองพัทยาประชาสัมพันธใหพนักงานครูทราบ ดังนี้ 

    1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะกรณีพิเศษสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ และชํานาญ
การพิเศษ  พรอมแบบคําเสนอขอรับการประเมินตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2   จําแนกเปน 

 
1.1 กรณีการประเมิน..... 

 
 

ดวนที่สุด 
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              1.1 กรณีการประเมินวิทยฐานะชํานาญการ (กรณีพิเศษ) 
      ก. ผูมีสิทธยิื่นขอประเมิน ไดแก 
          1) ผูเคยดํารงตําแหนงซึ่งผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่ ก.ท. 
              กําหนดไวเดิม ไดแก อาจารย 2 ระดับ 7 (กอน 2 ตุลาคม 2539), ศึกษานิเทศก ระดับ 7,   
              อาจารยใหญ ระดับ 7, ครูใหญ ระดับ 7, ผูชวยผูอาํนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย ระดบั 7 
               และผูชวยอาจารยใหญ ระดับ 7 
          2) ผูเคยขอประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งรับเงินเดือน  
              ในระดับ 8 แตไมไดรับอนุมัติ ไดแก อาจารย 2 ระดบั 7 ศึกษานิเทศก  ระดับ 7, อาจารยใหญ 
              ระดับ 7, ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/ วิทยาลัย ระดับ 7  
             3) ผูไดรับคัดเลือกเปนครูดีเดนตามโครงการตาง ๆ  ไดแก ครูตนแบบ ครูแกนนํา  ครูแหงชาติ             
               ครูดีในดวงใจ ครูดีเดน ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่หรือระดับจังหวัดขึน้ไป              
     ข. ระยะเวลายื่นขอประเมนิวิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) 
           - ครั้งที่ 1  ระหวาง 26 มกราคม 2549 – 28 กมุภาพันธ 2549 
               สําหรบัผูยื่นคําขอระหวาง 26 มกราคม ถึง 1 กมุภาพันธ 2549 ใหมผีลอนุมัติไดไมกอนวันที่ 1  
               กมุภาพันธ 2549  หลงัจากนั้นใหมีผลไมกอนวันที่เทศบาลไดรับแบบคําขอครบถวน               
              และผูขอรับการประเมินมีคุณสมบตัิถูกตองตามมาตรฐาน  
           - ครั้งที่ 2  ระหวาง 1 – 30 เมษายน 2549 โดยใหมีผลอนุมัติตั้งแตวันที่ 1  พฤษภาคม 2549          
           - ครั้งที่ 3  ระหวาง 1 – 31 ตุลาคม 2549 โดยใหมีผลอนุมัติตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2549          
 1.2  กรณีการประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (กรณีพิเศษ) 
       ก. ผูมีสิทธยิื่นขอประเมิน ไดแก 
            - ผูเคยดํารงตําแหนงหรือผูผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่ ก.ท.  
               กําหนดไวเดิม ไดแก อาจารยใหญ ระดับ 8,   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย  ระดับ 8  
       ข.  ระยะเวลายื่นขอประเมิน 
             - ครั้งที่ 1 ระหวาง 1 – 30 เมษายน 2549 โดยใหมผีลอนุมัติตั้งแตวันที่ 1  พฤษภาคม 2549          
             - ครั้งที่ 2 ระหวาง 1 - 31 ตุลาคม 2549 โดยใหมีผลอนุมัติตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2549     
การยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะชาํนาญการและชํานาญการพิเศษเปนกรณีพิเศษ ใหยื่นแบบคําเสนอ

ขอรับการประเมิน พรอมรายงานผลการปฏิบตัิงานตอเทศบาล      
        2. หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะกรณีปกติทุกวิทยฐานะ  พรอมแบบคําเสนอขอรับการประเมิน  

ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 และ 5  จําแนกเปน  
                               2.1 กรณกีารประเมินวิทยฐานะชาํนาญการ เฉพาะในปงบประมาณ 2549 

          ผูมีสิทธยิื่นขอประเมิน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8  
 
 

ระยะเวลายื่น/..... 
 



- 3 - 
 
          ระยะเวลายื่นขอประเมนิ 
          - ครั้งที่ 1  ระหวาง 26 มกราคม 2549 – 28 กุมภาพนัธ 2549  
             ผูยื่นคําขอระหวาง 26 มกราคม 2549 – 1 กมุภาพนัธ 2549 ใหมผีลอนุมัติไดไมกอนวันที่ 1 
             กมุภาพันธ 2549 หลังจากนั้นใหมีผลไมกอนวันที่เทศบาลไดรับแบบคําขอครบถวน           
             และผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัตถิูกตองตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
           - ครั้งที่ 2  ระหวาง 1 – 30 เมษายน 2549 โดยใหมีผลอนุมัติตั้งแตวันที่ 1  พฤษภาคม 2549          
           - ครั้งที่ 3  ระหวาง 1 – 31 ตุลาคม 2549 โดยใหมีผลอนุมัติตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2549          
  2.2 กรณีวิทยฐานะชํานาญการ ชาํนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษสําหรบัทุกป 
          ผูมีสิทธยิื่นขอประเมิน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 
          ระยะเวลายื่นขอประเมนิ (สําหรับทุกป) 
          - ครั้งที ่1 ระหวาง 1 – 30 เมษายน ของทุกป  โดยใหมผีลอนุมัติตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม ของปทีข่อ          
          - ครั้งที ่2 ระหวาง 1 - 31 ตุลาคม ของทุกป โดยใหมีผลอนุมัติตั้งแตวนัที่ 1  พฤศจิกายน ของปที่ขอ 

การยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะชาํนาญการ และชํานาญการพิเศษ ใหยืน่แบบคําเสนอขอรับการ
ประเมินพรอมรายงานผลการปฏิบัติงาน  และผลงานทางวิชาการ (กรณชีํานาญการพิเศษ) ตอเทศบาล สําหรับการยื่น
ขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ใหยื่นแบบคําเสนอขอรับการประเมิน ใหเทศบาลนําสง กทจ. 
                      3. ใหเทศบาลและเมืองพัทยาประสานและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพและดานคุณภาพการปฏบิัติงาน เพือ่ประเมินดานวินัยฯ ทุกวิทยฐานะของแตละตําแหนง  
ตามสิ่งที่สงมาดวย 7 สําหรับแนวทางการประเมินของคณะกรรมการฯ และแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (ผลการปฏิบัตงิานและผลงานทางวิชาการ) ในการประเมินวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ก.ท.จะไดประสานงานและแจงใหเทศบาลและเมืองพัทยา ทราบภายหลัง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหเทศบาลและเมืองพัทยาดําเนินการตามหลักเกณฑเพื่อใหพนักงาน
ครูเทศบาลและเมืองพัทยาสามารถขอรับการประเมินไดตามกําหนดตอไป  

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                 
 (นายวสันต  วรรณวโรทร) 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เลขานุการ ก.ท.  

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
สวนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 3242,โทรสาร 0-2241-9055



 
หลักเกณฑการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีวทิยฐานะชํานาญการ 

หรือชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) 
 

ผูที่สามารถขอประเมินวิทยฐานะชาํนาญการ และชาํนาญการพิเศษเปนกรณพีิเศษ วิธีการประเมิน 
1. ผูเคยดํารงตําแหนงซึ่งผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนดไวเดิม ไดแก 
   1.1 อาจารย 2 รับเงินเดือนในระดับ 7(กอนวันที่ 2 ตุลาคม 2539) 
   1.2 ศึกษานิเทศก 7 
   1.3 อาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 7 
   1.4 ครูใหญ รับเงินเดือนในระดับ 7 
   1.5 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/วิทยาลัย รับเงินเดือนในระดับ 7 
   1.6 ผูชวยอาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 7 

จัดทําแบบเสนอขอตามที่ ก.ท. กําหนด พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนํา
ความรู ความชาํนาญที่มีอยูมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ประมาณ 3-5 หนาเพื่อขอรับการประเมินเพิ่มเติม 2 ดาน คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 

2. ผูเคยขอประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ซึ่งรับเงินเดือนในระดับ 8  
แตไมไดรับอนุมัติ ไดแก 
    2. ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารย 2 รับเงินเดือนในระดับ 7 ซึ่งเคยขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอาจารย 3   
    2.2 ผูเคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7  ซึ่งเคยขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศก 8  
    2.3 ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 7 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูชวย
ผูอํานวยการวิทยาลัย รับเงินเดือนในระดับ 7  ซึ่งเคยขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง 
ใหไดรับเงินเดือนในระดับ 8   

จัดทําแบบเสนอขอตามที่ ก.ท. กําหนด พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนํา
ความรู ความชาํนาญที่มีอยูมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
ประมาณ 3-5 หนาเพื่อขอรับการประเมินเพิ่มเติม 2 ดาน คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 
 
 

 

3. ผูไดรับคัดเลือกเปนครูดีเดนตามโครงการตาง ๆ ไดแก ครูตนแบบ ครูแกนนํา ครูแหงชาติ ครูดีในดวงใจ ครู
ดีเดน ซึ่งเปนผูผานการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดขึ้นไป 

จัดทําแบบเสนอขอตามที่ ก.ท.กําหนด เพื่อขอรับการประเมินเพิ่มเติม 2 ดาน คือ ดานวินัย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 

4 ผูเคยดํารงตําแหนงหรือผูผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กําหนดไวเดิม 
ไดแก  

1.  ตําแหนงอาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 8  
    2. ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย รับเงินเดือนในระดับ 8 

จัดทําแบบเสนอขอตามที่ ก.ท.กําหนด พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนําความรู 
ความชํานาญที่มีอยูมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ     
5-10  หนา เพื่อขอรับการประเมินเพิ่มเติม 2 ดาน คือ ดานวนิัย   คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชพี และดานรายงานผลการปฏิบัติงาน เพือ่ใหมีวิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 



วฐ.(พ)1/1 
 

แบบเสนอขอรับการประเมนิ 
ใหพนักงานครูเทศบาลตําแหนงครู 

ไดรับวิทยฐานะครูชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) 
--------------- 

 
1.  ขอมูลทั่วไป 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด.................................................................จากสถาบันการศึกษา........................................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สถานศึกษา............................................................เทศบาล..................................................จังหวัด......................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ...........................ขั้น...............................อัตรา................................บาท  
 
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน 

2.1 การปฏิบัติการสอน.......................................................................................(ชั้น/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/ 
      แผนกหรือรายวิชาตามที่สอน) 
2.2 จํานวนชั่วโมง(คาบ)ที่สอน................................ชั่วโมง(คาบ)/สปัดาห (ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง(คาบ) 
      แตไมเกิน 30 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห 
2.3 ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น (ระบุ).................................................................................................. 
2.4 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ (ระบุ)......................................................................................................... 
2.5 หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบุ)........................................................................................................ 

 
3.  มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณีขอใด (ระบุเพียง 1 ขอ) 
         ขอ 1 (ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารย 2 รับเงินเดือนในระดับ 7 ซึ่งผานการประเมินผลงานทางวิชาการ 
         ขอ 2 (ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารย 2 รับเงินเดือนในระดับ 7 ซึ่งเคยประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและ 

                แตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ตามหลักเกณฑเดิมแตไมไดรับอนุมัติ  
 ขอ 3 (ผูไดรับการคัดเลือกเปนครูดีเดนตามโครงการตาง ๆ  ซึ่งผานการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ 

               การศึกษาหรือระดับจังหวัดขึ้นไป)  
               ทั้งนี้ไดแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวยแลว 

 
4.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนําความรู ความชํานาญที่มีอยูมาประยุกตใช 
     ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ประมาณ 3-5 หนา จํานวน 4 ชุด มาพรอมน้ีดวยแลว    
     (สําหรับผูมีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมินกรณคีรูดีเดนฯ ไมตองจัดทํารายงานตามขอน้ี) 
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  ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
หมายเหตุ  ใหผูขอรับการประเมินที่จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ 4 สงเทศบาล เพ่ือรับการประเมิน   
      จํานวน 4 ชุด 

 
การตรวจสอบและรับรอง 

 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................  
             (......................................................)  
      ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
การตรวจสอบของเทศบาล  
 ไดตรวจสอบแลว 
    มีคุณสมบัติตามที่ ก.ท.กําหนด ใหรับการประเมินตามกรณขีอ......................................... 
     ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
             (......................................................)  
             ตําแหนง ผอ.สํานัก/กองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาเทศบาล     
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง      ปลัดเทศบาล 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 



 
วฐ.(พ)1/2 

 
แบบเสนอขอรับการประเมนิ 

ใหพนักงานครูเทศบาลตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ไดรับวิทยฐานะ 
รองผูอํานวยการชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) 

--------------- 
 
1.  ขอมูลทั่วไป 
     ชื่อ-สกุล ....................................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด.................................................................จากสถาบันการศึกษา........................................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สถานศึกษา...........................................................เทศบาล............................................จังหวัด................................ 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ................................ขั้น...............................อัตรา..........................บาท  
 
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน 

2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
2.2 หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบุ)    
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

3.  มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณีขอใด (ระบุเพียง 1 ขอ) 
วิทยฐานะชํานาญการ 

 ขอ 1 (ผูเคยดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย รับเงินเดือนในระดับ 7  
               หรือเคยดํารงตําแหนงผูชวยอาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 7  ซึ่งเคยผานการประเมินผลงาน 
               ทางวิชาการ 

 ขอ 2 (ผูดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย รับเงินเดือนในระดับ 7     
                ซึ่งเคยประเมินผลงานใหไดรับเงินเดือนในระดับ 8 แตไมไดรับอนุมัติ)          
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

         ขอ 3 (ผูเคยดํารงตําแหนงหรือผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กาํหนดไวเดิม  
                 ไดแก ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน/ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย รับเงินเดือนในระดับ 8   
               ทั้งนี้ไดแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวยแลว 

 
4.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนําความรู ความชํานาญที่มีอยูมาประยุกตใช 
     ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มาพรอมน้ีดวยแลว (สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ จัดทํา 
     รายงานฯ ประมาณ 3-5 หนา สวนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จัดทํารายงานฯ ประมาณ 5-10 หนา) 
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  ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
หมายเหตุ  ใหผูขอรับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ 4 สงใหเทศบาลเพื่อรับการประเมิน  
                จํานวน 4 ชุด  
 

การตรวจสอบและรับรอง 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................  
             (......................................................)  
      ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
การตรวจสอบของเทศบาล 
 ไดตรวจสอบแลว 
    มีคุณสมบัติตามที่ ก.ท.กําหนด ใหรับการประเมินตามกรณีขอ......................................... 
    ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
             (......................................................)  
        ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ..........................................................   
             (......................................................)  
      ตําแหนง      ปลัดเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง      นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 



 
วฐ.(พ)1/3 

 
แบบเสนอขอรับการประเมนิ 

ใหพนักงานครูเทศบาลตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ไดรับวิทยฐานะ 
ผูอํานวยการชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ)     ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) 

--------------- 
 
1.  ขอมูลทั่วไป 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด.................................................................จากสถาบันการศึกษา........................................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สถานศึกษา............................................................เทศบาล..........................................จังหวัด................................ 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ......................ขั้น..................................อัตรา...............................บาท  
 
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน 

2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
2.2 หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบุ)    
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

3.  มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณีขอใด (ระบุเพียง 1 ขอ) 
วิทยฐานะชํานาญการ 

       ขอ 1 (ผูเคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 7 หรือเคยดํารงตําแหนงครูใหญ รับเงินเดือน 
                         ในระดับ 7 ซึ่งผานการประเมินผลงานทางวิชาการ   
       ขอ 2 (เคยดํารงตําแหนงอาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 7 ซึ่งเคยประเมินผลงานใหไดรับเงินเดือน 

             ในระดับ 8 แตไมไดรับอนุมัติ)          
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

        ขอ 3 (ผูเคยดํารงตําแหนงหรือผานการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่ ก.ท. กาํหนดไวเดิม  
                 ไดแก ตําแหนงอาจารยใหญ รับเงินเดือนในระดับ 8  
        ทั้งนี้ไดแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวยแลว 

 
4.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนําความรู ความชํานาญที่มีอยูมาประยุกตใช 
     ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มาพรอมน้ีดวยแลว (สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ จัดทํา 
     รายงานฯ ประมาณ 3-5 หนา สวนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จัดทํารายงานฯ ประมาณ 5-10 หนา) 
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  ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
หมายเหตุ  ใหผูขอรับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ 4 สงใหเทศบาลเพื่อรับการประเมิน  
                จํานวน 4 ชุด  
 

การตรวจสอบและรับรอง 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................  
             (......................................................)  
             ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษา 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
การตรวจสอบของเทศบาล 
 ไดตรวจสอบแลว 
   มีคุณสมบัติตามที่ ก.ท.กําหนด ใหรับการประเมินตามกรณีขอ........................................................ 
   ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
             (......................................................)  
      ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง     นายกเทศมนตร ี 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 



 
วฐ.(พ)1/4 

 
แบบเสนอขอรับการประเมนิ 

ใหพนักงานครูเทศบาลตําแหนงศึกษานิเทศก 
ไดรับวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) 

--------------- 
 
1.  ขอมูลทั่วไป 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด.................................................................จากสถาบันการศึกษา........................................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สํานัก/กอง............................................................เทศบาล.............................................จังหวัด............................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ..........................ขั้น...............................อัตรา...........................................บาท  
 
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน 

2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
2.2 หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ระบุ)    
.............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

3.  มีคุณสมบัติและมีความประสงคจะขอรับการประเมนิตามกรณี 
        ขอ 1 (ผูเคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7   ซึ่งผานการประเมินผลงานทางวิชาการ ) 
        ขอ 2 (ผูเคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 7 ซึ่งเคยประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

               ศึกษานิเทศก 8 แตไมไดรับอนุมัติ)          
 
4.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  ไดรายงานผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการนําความรู ความชํานาญที่มีอยูมาประยุกตใช 
     ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ประมาณ 3-5 หนา มาพรอมน้ีดวยแลว  
 
  ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
หมายเหตุ  ใหผูขอรับการประเมินจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ 4 สงใหเทศบาลเพื่อรับการประเมิน   
                จํานวน 4 ชุด  
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การตรวจสอบและรับรอง 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................  
             (......................................................)  
        ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
การตรวจสอบของเทศบาล 
 ไดตรวจสอบแลว 
   มีคุณสมบัติตามที่ ก.ท.กําหนด  
   ขาดคุณสมบัติ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
             (......................................................)  
      ตําแหนง       ปลัดเทศบาล 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง      นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วฐ.(พ)2/1 

 
แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 

สําหรับกรรมการประเมิน 
----------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง............................................................... 
     หนวยงานการศึกษา................................................................... เทศบาล................................................................ 
     จังหวัด............................................ 
 
2. การประเมนิดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนผาน คะแนนที่ได 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 65  
2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 65  
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการผูประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................กรรมการผูประเมิน 
             (......................................................)  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 



 
วฐ.(พ)2/2 

 
แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเดน) 

สําหรับกรรมการประเมิน 
----------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง........................................................... 
     หนวยงานการศึกษา................................................................... เทศบาล............. .............................................. 
     จังหวัด .................................................. 
 
2. การประเมนิดานที่ 1 และ ดานที่ 2  
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนผาน คะแนนที่ได 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 65  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 65  
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการผูประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................กรรมการผูประเมิน 
             (......................................................)  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 



 
วฐ.(พ)2/3 

 
แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 

สําหรับกรรมการประเมิน 
----------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง............................................................... 
     หนวยงานการศึกษา................................................................... เทศบาล................................................................ 
     จังหวัด............................................... 
 
2. การประเมนิดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนผาน คะแนนที่ได 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 70  
2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 70  
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการผูประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................กรรมการผูประเมิน 
             (......................................................)  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 



 
วฐ.(พ)3/1 

 
แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการประเมิน วิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 

สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงานเทศบาล เพ่ือนําเสนอ ก.ท.จ. 
----------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง................................................................ 
     สถานศึกษา................................................................... เทศบาล.............................................................................. 
     จังหวัด ................................................... 
 
2. การประเมนิดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

รายการ 
คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
65 

    

2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 65     
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ        ผานเกณฑ               ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
           (...................................................)  
  .................................กรรมการ     .......................................กรรมการ  
          (................................)      (...................................) 
                       วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 



 
วฐ.(พ)3/2 

 
แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการประเมิน วิทยฐานะชํานาญการ (เปนกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเดน) 

สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงานเทศบาล เพ่ือนําเสนอ ก.ท.จ. 
----------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง................................................................ 
     หนวยงานการศึกษา................................................................... เทศบาล................................................................. 
     จังหวัด............................................ 
 
2.  ผลการประเมินดานที่ 1 และ ดานที่ 2 

 

รายการ 
คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
65 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 65     
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ       ผานเกณฑ              ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
           (...................................................)  
  .................................กรรมการ     .......................................กรรมการ  
          (................................)      (...................................) 
                       วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 



วฐ.(พ)3/3 
 

แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการประเมิน วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) (ทุกตําแหนง) 
สําหรับคณะกรรมการประเมินรายงานเทศบาล เพ่ือนําเสนอ ก.ท.จ. 

------------------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง................................................................ 
     หนวยงานการศึกษา................................................................... เทศบาล................................................................. 
     จังหวัด...................................................... 
 
2. การประเมนิดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

รายการ 
คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
70 

    

2. ดานรายงานผลการปฏิบัติงาน 100 70     
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ                    ผานเกณฑ         ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 
           (...................................................)  
  .................................กรรมการ     .......................................กรรมการ  
          (................................)      (...................................) 
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 1. หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะ                          

วิทยฐานะ คร ู รองผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ผอ.กองการศกึษา 
1.ชํานาญการ - ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน 

1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ          
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ     
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- สมรรถนะหลัก 
  1) การมุงผลสัมฤทธิ ์
  2) การบริการที่ดี 
  3) การพัฒนาตนเอง 
  4) การทํางานเปนทีม 
- สมรรถนะประจําสายงาน 
  1) การออกแบบการเรียนรู 
  2) การพัฒนาผูเรียน 
  3) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
 
  

- ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ           
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน     
โดยพิจารณาจากสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ ์
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน  
 

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชพี            
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน        
โดยพิจารณาจากสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ ์
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน  
 

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชพี           
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน        
โดยพิจารณาจากสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ ์
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
 

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ                       
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน          
โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ ์
(2)  การบริการที่ดี 
(3)  การพัฒนาตนเอง 
(4)  การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
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วิทยฐานะ คร ู รองผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ผอ.กองการศกึษา 
ชํานาญการ
(ตอ) 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน
การสอน โดยพิจารณาจาก  
1) การจัดการเรียนรู 
2) การพัฒนาวิชาการ 
3) ผลที่เกิดกับผูเรียน 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่  โดยพิจารณาจาก 
(1) งานบริหารสถานศึกษาที่
ไดรับมอบหมาย 
(2) ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู  
ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่  โดยพิจารณาจาก 
(1) งานบริหารสถานศึกษา 
(2) ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู  
ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
   

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่  โดยพิจารณาจาก 
(1) งานนิเทศ 
(2) งานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
 (3) ผลที่เกิดกับครู ผูเรียนและ
การจัดการศึกษา 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ  
หนาที่  โดยพิจารณาจาก 
(1) งานบริหารและจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย   
(2) งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ
และกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
(3) งานสงเสริมศาสนา ศิลป-  
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
(4) งานบริหารธุรการ การเงิน 
งบประมาณและบุคลากร 
(5) ผลที่เกิดกับเด็ก เยาวชน 
ประชาชน สถานศึกษาและชุมชน 
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วิทยฐานะ คร ู รองผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ผอ.กองการศกึษา/ 
รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

2.ชํานาญการ
พิเศษ 

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ          
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน        
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ         
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
 (1) การออกแบบการเรียนรู  
 (2) การพัฒนาผูเรียน 
 (3) การบริหารจัดการชั้นเรียน  
      

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ            
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน        
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ        
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
      

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ           
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน       
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ        
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
 

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ           
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน         
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ         
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
      

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ                 
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน        
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน            
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ             
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
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วิทยฐานะ คร ู รองผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ผอ.กองการศกึษา/ 
รอง ผอ.สํานักการศึกษา 

ชํานาญการ
พิเศษ (ตอ) 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ ในดานการเรียน 
การสอน โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - การจัดการเรียนรู     
      - การพัฒนาวิชาการ 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ผลงานทางวิชาการ 
ไมนอยกวา 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่  โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - งานบริหารสถานศึกษาที่
ไดรับมอบหมาย     
      - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู      
ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ผลงานทางวิชาการ 
ไมนอยกวา 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - งานวิชาการ     
      - งานบริหารแผนและ 
งบประมาณ 
     - งานบริหารงานบุคคล 
     - งานบริหารทั่วไป 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู        
ผูปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
 
 
 
 
(2) ผลงานทางวิชาการ ไมนอย
กวา 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่  โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - งานนิเทศ    
      - งานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
     - การศึกษาคนควา และ 
การใหบริการทางวิชาการ 
     - ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และ
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
(2) ผลงานทางวิชาการ ไมนอย
กวา 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่  โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน 
      - งานบริหารและจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย    
       -  งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ
และกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
      -  งานสงเสริมศาสนา ศิลป-  
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น  
      - งานบริหารธุรการ การเงิน 
งบประมาณและบุคลากร 
      - ผลที่เกิดกับเด็ก เยาวชน 
ประชาชน สถานศึกษาและชุมชน 
(2) ผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา 
1 รายการ 
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3.เชี่ยวชาญ ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ           
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน        
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ         
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การออกแบบการเรียนรู     
(2)การพัฒนาผูเรียน       
(3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(4) การวิเคราะหและสังเคราะห 
      

 ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ            
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน         
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ         
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
      

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ           
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน        
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ         
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
      

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ           
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน        
โดยพิจารณาจากสมรรถนะ         
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
      

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ              
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน          
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน           
โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
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เชี่ยวชาญ(ตอ) 3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน         
การสอน โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - การจัดการเรียนรู    
      - การพัฒนาวิชาการ 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
     - ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ผลงานทางวิชาการไมนอย
กวา 2 รายการ ซึ่งตองเปน
งานวิจัย 1 รายการ และงาน
วิชาการอื่น 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - งานบริหารสถานศึกษาที่
ไดรับมอบหมาย    
     - ผลที่เกิดกับครู ผูเรียน และ
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ผลงานทางวิชาการไมนอย
กวา 2 รายการ ซึ่งตองเปน
งานวิจัย 1 รายการ และงาน
วิชาการอื่น 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - งานวิชาการ     
      - งานบริหารแผนและ          
งบประมาณ  
     - งานบริหารงานบุคคล  
     - งานบริหารทั่วไป 
     - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู        
ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ผลงานทางวิชาการไมนอย
กวา 2 รายการ ซึ่งตองเปน
งานวิจัย 1 รายการ และงาน
วิชาการอื่น 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
     - งานการนิเทศ   
      - งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล  
     - การศึกษาคนควาและ 
การใหบริการทางวิชาการ 
     - งานวิเคราะห วิจัย 
     - ผลที่เกิดกับ ครู ผูเรียน  
และการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)ผลงานทางวิชาการไมนอย
กวา 2 รายการ ซึ่งตองเปน
งานวิจัย 1 รายการ และงาน
วิชาการอื่น 1 รายการ 

3) ดานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาจาก 
(1) ผลการปฏิบัติงาน  
   - งานบริหารและจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
    - งานสงเสรมิกีฬา นันทนาการ 
และกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
    - งานสงเสรมิศาสนา ศิลป วฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
      - งานพัฒนาทางดานวิชาการ  
     - งานบริหารงานบุคคลและพัฒนา
บุคลากร 
     - งานบริหารธุรการ การเงิน
งบประมาณ และบุคลากร 
     - งานประสาน สงเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาสรางและพัฒนา 
เครือขายรวมกับบุคคล ทองถิ่นและ
หนวยงานอื่น 
    - งานกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินสถานศกึษา ศูนยเยาวชน 
หองสมุดประชาชน สวนสาธารณะ ฯลฯ 
    - ผลที่เกิดกับเด็ก เยาวชน ประชาชน 
สถานศึกษา สังคม และประเทศ  
(2)ผลงานทางวิชาการไมนอยกวา 2 
รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย 1 รายการ 
และงานวิชาการอื่น 1 รายการ 
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4.เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน  
  1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ              
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรกัและศรทัธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน          
โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- สมรรถนะหลัก 
   1) การมุงผลสัมฤทธิ ์
   2) การบริการที่ดี 
   3) การพัฒนาตนเอง 
   4) การทํางานเปนทีม 
- สมรรถนะประจําสายงาน 
   1) การออกแบบการเรียนรู 
   2) การพัฒนาผูเรียน 
   3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   4) การวิเคราะหและสังเคราะห 
    

- ผูขอตองผานการประเมิน 3 ดาน 
 1) ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ            
โดยพิจารณาจาก 
- การมีวินัย 
- การประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี 
- การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชพี 
- ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  
 2) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน         
โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 - สมรรถนะหลัก 
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
(2) การบริการที่ดี 
(3) การพัฒนาตนเอง 
(4) การทํางานเปนทีม 
 - สมรรถนะประจําสายงาน 
(1) การวิเคราะหและสังเคราะห 
(2) การสื่อสารและการจูงใจ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(4) การมีวิสัยทัศน 
      

- - 
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เชี่ยวชาญพิเศษ 
(ตอ) 

3) ดานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ในดานการเรียน      
การสอน โดยพิจารณาจาก  
1) ผลการปฏิบัติงาน 
   - การจัดการเรียนรู 
   - การพัฒนาวิชาการ 
   - ผลที่เกิดกับผูเรียน 
   - ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
   - ผลที่เกิดกับชุมชน 
2)ผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา 
2 รายการ ซึ่งตองเปนงานวิจัย
และพัฒนาอยางนอย 1 รายการ 

 3) ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่ โดยพิจารณาจาก 
    1) ผลการปฏิบัติงาน  
    - งานวิชาการ  
    - งานบริหารแผนและงบประมาณ  
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานบริหารทั่วไป 
    - ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู        
ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 
   2) ผลงานทางวิชาการ ไมนอย
กวา 2 รายการ ซึ่งตองเปน
งานวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 
รายการ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. เกณฑการประเมิน 
    ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

เกณฑการตัดสิน 
- ผูที่ผานเกณฑการประเมินตองไดคะแนน
แตละดานจากกรรมการทั้ง 3 คน  เฉลี่ยไม
ต่ํากวารอยละ 65 

เกณฑการตัดสิน 
- ผูที่ผานการประเมนิตองไดคะแนนแตละดาน ดังนี้ 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ผลการ
ประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง
สามคน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 
2. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ผูที่ผาน
การประเมินจะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน 
ดังนี้ 
 - ผลการปฏิบัติงานตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 65 
 - ผลงานทางวิชาการตองคะแนนไมต่ํากวา   
รอยละ 65 
 - คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 70    
   ทั้งนี้  ผูที่ผานการประเมินในขอ 2 จะตองมีผล
การประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท โดยเปนเอก
ฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงานผลงานทาง
วิชาการ และคะแนนรวม 

เกณฑการตัดสิน 
- ผูที่ผานการประเมนิตองไดคะแนนแตละดาน 
ดังนี้ 
1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพและดานคุณภาพการปฏิบัติงาน   ผลการ
ประเมินแตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้ง
สามคน เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 75 
 2. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่         
ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน ดังนี ้
- ผลการปฏิบัติงานตองไดคะแนนไมต่ํากวา       
รอยละ 70 
- ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวา       
รอยละ 70 
- คะแนนรวม ตองไดคะแนนไมต่ํากวา  
รอยละ 75 
      ทั้งนี้ ผูที่ผานการประเมินในขอ 2 จะตอง
มีผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท โดย
เปนเอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน 
ผลงานทางวิชาการ และคะแนนรวม 

เกณฑการตัดสิน 
ผูที่ผานการประเมินตองไดคะแนนแตละดาน  
ดังนี้ 
1. ดานวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน
แตละดานตองไดคะแนนจากกรรมการทั้งสามคน 
เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 80 
 2. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่          
ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจากกรรมการ
แตละคน ดังนี้ 
 - ผลการปฏิบัติงานตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75 
 - ผลงานทางวิชาการตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 75  
- คะแนนรวมตองไดคะแนนไมต่ํากวา 
รอยละ 80 
   ทั้งนี้  ผูที่ผานการประเมินในขอ 2 จะตองมี      
ผลการประเมินผานเกณฑเปนเอกฉันท โดยเปน
เอกฉันททั้งสวนที่เปนผลการปฏิบัติงาน ผลงานทาง
วิชาการ และคะแนนรวม 

 
4. การอนุมัต ิ
 4.1 ก.ท.จ. หรือ ก.ท. แลวแตกรณี พิจารณาผลการประเมินและมีมติประการใดใหถือเปนอันสิ้นสุด 
 4.2 ก.ท.จ.ใหความเห็นชอบการเลื่อนวิทยฐานะโดยใหมีผลไมกอนวันที่ ก.ท.จ. หรือ ก.ท. ไดรับผลงานที่ครบถวน ถูกตองและสมบูรณ และผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  
 4.3 ในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหอนุมัติไดไมกอนวันที่ ก.ท.จ. หรือ ก.ท. แลวแตกรณีไดรับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงสมบูรณแลว 
 4.4 กรณีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ก.ท. อนุมัติผลการประเมินแลว ใหนําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 
 



 
 

วฐ.1 
 

แบบเสนอขอรับการประเมนิ 
ของพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรบัหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

ตําแหนง..........................................วิทยฐานะ.................................... 
--------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด..............................วิชาเอก........................................จากสถาบันการศึกษา......................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สถานศึกษา................................................................เทศบาล.................................................จังหวัด...................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ...............ขั้น...............อัตรา.........................บาท  
 
2.  การรับราชการ 

2.1 เริ่มรับราชการในตําแหนง.........................................................เมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ............. 
2.2 เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังน้ี 
 

รับเงินเดอืน 
วัน เดือน ป ตําแหนง/วิทยฐานะ 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
 
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................  

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

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

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

 
     2.3 ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ................... 
           ไดรับแตงต้ังเปนวิทยฐานะปจจุบัน    เมื่อวันที่..............เดือน..................................พ.ศ................... 
     2.4 เคยขอมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเดียวกันน้ี ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ............. 
3.  รายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่
             ไดเสนอรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน ตามแบบ วฐ.2 จํานวน 4 ชุด มาพรอมนี้      
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             ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
หมายเหตุ  1. ผูขอประเมินใหไดรับวิทยฐานะชํานาญการ ใหจัดทํารายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน 
                   ขอ 3 ตามแบบ วฐ. 2 สงเทศบาล จํานวน 4 ชุด เพ่ือรับการประเมิน  
                2. ผูขอประเมินเพื่อใหไดรับวิทยฐานะอื่น ๆ ใหจัดทํารายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามแบบ  
                   วฐ.2/1 สงเทศบาล จํานวน 4 ชุด เมื่อผานการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรบรรณ 
                   วิชาชีพ และดานคุณภาพการปฏิบัติงานแลว 

การตรวจสอบและรับรอง 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................  
             (......................................................)  
      ตําแหนง   ผูอํานวยการสถานศึกษา 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
การตรวจสอบคุณสมบัติของเทศบาล 
 ไดตรวจสอบแลว 
   มีคุณสมบติัตามที่ ก.ท.กําหนด  
   ขาดคุณสมบัติ (ระบุ) ................................................................................................................ 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
             (......................................................)  
                           ตําแหนง ผอ.สํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง      ปลัดเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง      นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 



 
วฐ.2 

 
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

ของพนักงานครูเทศบาลเพื่อใหไดรบัหรอืเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ (ทุกตําแหนง) 
--------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด..............................วิชาเอก........................................จากสถาบันการศึกษา......................................... 
     ตําแหนง.................................................................................................ตําแหนงเลขที่............................................. 
     สถานศึกษา................................................................เทศบาล.................................................จังหวัด...................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ...............ขั้น...............อัตรา.........................บาท  
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
     สายงานการสอน 

1) ปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/แผนก หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมง(คาบ)ทีส่อน/สัปดาห(ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง(คาบ) แตไมเกิน 30 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา 
1)  หนาที่ความรับผิดชอบ 

      2)  หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป 
    ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ จํานวน 4 ชุด (ใหจัดพิมพ จํานวน 3-5 หนา โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง) 
    1) ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
    2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
    3) ผลที่เกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศึกษาแลวแตกรณี 

             ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 วฐ.2/1 

 
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

ของพนักงานครูเทศบาล เพ่ือใหไดรับหรือเลือ่นวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ หรือ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 

วิทยฐานะที่ขอใหไดรบัหรอืเลื่อน ........................................... 
--------------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ...............ป อายุราชการ................ป 
     คุณวุฒิสูงสุด..............................วิชาเอก........................................จากสถาบันการศึกษา......................................... 
     ตําแหนง..................................................วิทยฐานะ......................................ตําแหนงเลขที่....................................... 
     สถานศึกษา................................................................เทศบาล.................................................จังหวัด...................... 
     รับเงินเดือนอันดับ คศ...............ขั้น...............อัตรา.........................บาท  
 
2.  การปฏิบัติงานในปที่ขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
     สายงานการสอน 

1) ปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/แผนก หรือรายวิชาตามที่สอน) 
2) จํานวนชั่วโมง(คาบ)ทีส่อน/สัปดาห(ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง(คาบ) แตไมเกิน 30 ชั่วโมง(คาบ)/สัปดาห) 
3) ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 
4) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
5) หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
สายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศกึษา และนิเทศการศึกษา 
1)  หนาที่และความรับผิดชอบ 

      2)  หนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
 
3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ใหรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป 
    ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ จํานวน 4 ชุด (วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ใหจัดพิมพ จํานวน 5-10 หนา  
    โดยไมตองแนบเอกสารอางอิง สําหรบัวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน 20-50 หนา ) ไมรวม 
    เอกสารอางอิง หากจําเปนตองมีเอกสารอางอิงที่มีความสําคัญอยางยิง่ ใหใสไวในภาคผนวกไดไมเกิน 20 หนา) 
    3.1 ผลการปฏิบัติงาน ใหรายงานดังน้ี  
          1) ผลงานตามหนาทีแ่ละความรับผิดชอบตามาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
          2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
               วิทยฐานะ  
    3.2 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับการประเมิน ใหระบุชื่อของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

4.  งานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
     หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม (ถามี โปรดระบุ) 
5.  ผลงานทางวิชาการที่เคยไดรับอนุมัติ เพ่ือกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

หรือใหมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเปนวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ถามี โปรดระบุ ตําแหนงวิทยฐานะ ที่ไดรับอนุมัติ 
และชื่อผลงานทางวิชาการ) 

             ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดถูกตอง และเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูขอรับการประเมิน 
             (......................................................)  
      ตําแหนง................................................................. 
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 
 

การตรวจสอบและรับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

 ไดตรวจสอบแลวรับรองวาการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ถูกตองและเปนความจริง 
 
      ลงชื่อ..........................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติ 
             (......................................................)  
                           ตําแหนง ผอ.สํานัก/กองการศึกษาหรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาเทศบาล   
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง      ปลัดเทศบาล  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
             (......................................................)  
      ตําแหนง      นายกเทศมนตรี  
      วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 
 



 
วฐ.3 

 
แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการ (ทุกตําแหนง) 

สําหรับกรรมการประเมิน 
----------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง............................................................... 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมินทั้ง 3 ดาน 

 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  
3. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 100  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     จุดเดน .....................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     จุดที่ควรพัฒนา..........................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการผูประเมนิ 
                  (...................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วฐ.3/1(1) 

 
แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ทุกตําแหนง) 

สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 
----------- 

 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..............................................ตําแหนง...............................................วิทยฐานะ.......................................... 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2  

 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการผูประเมนิ 
                  (...................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



 
 

วฐ.3/1(2) 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ทุกตําแหนง) 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล...................................................ตําแหนง..........................................วิทยฐานะ.......................................... 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

 
รายการ คะแนนเต็ม เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนนที่ได 

1. ผลการปฏิบัติงาน  100 65  
2. ผลงานทางวิชาการ    100 65  

รวมเฉลี่ย 100 70  
 

    สรุปผลการประเมิน        ผานเกณฑ       ไมผานเกณฑ 
 

3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการผูประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการผูประเมนิ 
                  (...................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 



 
วฐ.3/2(1) 

 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตําแหนง) 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 1 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..............................................ตําแหนง...............................................วิทยฐานะ.......................................... 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 1 และ 2  

 
รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100  
2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     ..................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการผูประเมนิ 
                  (...................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
วฐ.3/2(2) 

 
 

แบบรายงานผลการประเมนิวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตําแหนง) 
สําหรับกรรมการประเมิน คณะที่ 2 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..............................................ตําแหนง...............................................วิทยฐานะ.......................................... 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมิน ดานที่ 3 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนนที่ได 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 70  
2. ผลงานทางวิชาการ  100 70  
                                        รวมเฉลี่ย 100 75  

 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการประเมิน 
     ..................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................กรรมการผูประเมนิ 
                  (...................................................)  
                          วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
วฐ.4 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  

วิทยฐานะชํานาญการ (ทุกตําแหนง) 
(สําหรับคณะกรรมการประเมิน) 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล..................................................................................... ตําแหนง........................................................... 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมิน ทั้ง 3 ดาน 

 
รายการ 

คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
65 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 65     
3. ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  100 65     
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ          ผานเกณฑ            ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     จุดเดน .....................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     จุดที่ควรพัฒนา..........................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 (ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ   ................................กรรมการ    ...................................กรรมการ    
          (....................................)                     (................................)              (.................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



 
วฐ.4/1(1) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  (ทุกตําแหนง) 
(สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 1) 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล.................................................ตําแหนง..............................................วิทยฐานะ........................................ 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2  

 

รายการ 
คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 1 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 2 

กรรมการ 
ผูประเมิน 
คนที่ 3 

เฉลี่ย 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
70 

    

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 70     
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ         ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ   ................................กรรมการ    ...................................กรรมการ    
          (....................................)                     (................................)              (.................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 

 
 
 



 
วฐ.4/1(2) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  (ทุกตําแหนง) 
(สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 2) 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล.................................................ตําแหนง..............................................วิทยฐานะ........................................ 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมินดาน 3 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
รอยละ 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน  100 65    
2. ผลงานทางวิชาการ 100 65    

รวมเฉลี่ย 100 70    
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ       ผานเกณฑ             ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ)............................................   กรรมการ     ................................กรรมการ    ...................................กรรมการ    
          (....................................)                     (................................)              (.................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



 
วฐ.4/2(1) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตําแหนง) 
(สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 1) 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล.................................................ตําแหนง..............................................วิทยฐานะ........................................ 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2  

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
100 

 
75 

   

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 75    
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ)....................................ประธานกรรมการ   ................................กรรมการ    ...................................กรรมการ    
          (....................................)                     (................................)              (.................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 



 
วฐ.4/2(2) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตําแหนง) 
(สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 2) 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล.................................................ตําแหนง..............................................วิทยฐานะ........................................ 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมินดาน 3 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 70    
2. ผลงานทางวิชาการ 100 70    

รวมเฉลี่ย 100 75    
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................กรรมการ   .....................................กรรมการ   ......................................กรรมการ    
          (....................................)             (........................................)            (...................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 
 

 
 
 
 



 
วฐ.4/3(1) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 
(สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 1) 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล.................................................ตําแหนง..............................................วิทยฐานะ........................................ 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมินดาน 1 และ 2 

 

รายการ คะแนน 
เต็ม 

เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

กรรมการ 
คนที่ 4 

กรรมการ 
คนที่ 5 

1. ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
    และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 80      

2. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 100 80      
 
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงชื่อ).....................................ประธานกรรมการ  .............................กรรมการ   ......................................กรรมการ    
          (.................................)                    (....................................)        (...................................) 
 
 
                             (ลงชื่อ) ...................................กรรมการ        (ลงชื่อ) ......................................กรรมการ    

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

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



 
วฐ.4/3(2) 

 
แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตําแหนง) 
(สําหรับคณะกรรมการประเมิน คณะที่ 2) 

----------- 
 
1.  ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
     ชื่อ-สกุล.................................................ตําแหนง..............................................วิทยฐานะ........................................ 
     สถานศึกษา.................................................................เทศบาล...............................................จังหวัด....................... 
 
2. ผลการประเมินดาน 3 

 

รายการ คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 
เฉลี่ย 

กรรมการ 
คนที่ 1 

กรรมการ 
คนที่ 2 

กรรมการ 
คนที่ 3 

1. ผลการปฏิบัติงาน 100 75    
2. ผลงานทางวิชาการ 100 75    

รวมเฉลี่ย 100 80    
 
 สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ         ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 
3.  ความเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการประเมิน 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................       
     ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................กรรมการ   .....................................กรรมการ   ......................................กรรมการ    
          (....................................)             (........................................)            (...................................) 
                                    วันที่.............เดือน............................พ.ศ............... 

 



 
3.   การตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพื่อใหไดรับ/เลื่อนวทิยฐานะของ  ก.ท. 
วิทยฐานะ การตั้งคณะกรรมการ วิทยฐานะ การตั้งคณะกรรมการ 

ชํานาญการ เทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 1 ชุด ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน 
    1.1 ครู/รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
         - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถทางดานการศึกษา 
         - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ 
           หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
         - ผูอํานวยการสถานศึกษานั้น 
    1.2 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
          - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา        
          - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ 
            หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล  
          - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการ  
    1.3 ศึกษานเิทศก 
         - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
         - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือ ผูอํานวยการกองการศึกษา 
           หรือหวัหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล 
         - ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการ 
    1.4 ผูอํานวยการกองการศึกษา   
          - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
          - ปลัดเทศบาล 
          - ผูอํานวยการกองการศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะ 
               ชํานาญการ                 
  ทุกกรณี   ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

ชํานาญการพิเศษ เทศบาลตั้งคณะกรรมการประเมิน 2 ชุด ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
    1.1 ครู/รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
          - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถทางดานการศึกษา 
          - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ 
             หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล  
          - ผูอํานวยการสถานศกึษานั้น 
    1.2 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
           - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา        
           - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ 
              หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล  
           - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะชาํนาญการพเิศษ  
     1.3 ศึกษานิเทศก 
           - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
           - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือ ผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ 
              หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล  
             - ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ        
    1.4 ผูอํานวยการกองการศึกษา/รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  
          - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
          - ปลัดเทศบาล 
          - ผูอํานวยการกองการศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ           
     ทุกกรณี   ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
2. กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ก.ท. กําหนดที่มีความรูความสามารถ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจและประเมิน โดยผูขอประเมิน 
1 รายใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมิน 3 คน 

  



- 2 - 
 
วิทยฐานะ การตั้งคณะกรรมการ วิทยฐานะ การตั้งคณะกรรมการ 

เชี่ยวชาญ เทศบาลตั้งคณะกรรมการประเมิน  2 ชุด ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน  จํานวน 3 คน 
   1.1 ครู/รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
         - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถทางดานการศึกษา 
         - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ 
            หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล  
         - ผูอํานวยการสถานศึกษานั้น 
   1.2 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
         - ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถทางดานการศึกษา        
         - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผูอํานวยการกองการศึกษาหรือ 
            หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาของเทศบาล  
          - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
    1.3 ศึกษานเิทศก 
         - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
         - ผูอํานวยการสํานักการศึกษา หรือ ผูอํานวยการกองการศึกษา 
         - ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
    1.4 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา   
          - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
          - ปลัดเทศบาล 
          - ผูอํานวยการสํานักการศึกษาที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา 
               วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
  ทุกกรณี   ใหตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
2. คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ก.ท. กําหนด ซึ่งมีความรู
ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินโดยผูขอ  
1 ราย ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 

เชี่ยวชาญพิเศษ ก.ท. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน 
    - ผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐในทองถิ่น   
    - ผูแทนสวนราชการดานการศึกษาภายในจังหวัด 
    - ปลัดเทศบาล  
    - ทองถิ่นจังหวัด     
    - ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญการพิเศษ  
      (กรณีประเมินผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ)   หรือ 
        ครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (กรณีประเมินครูเชี่ยวชาญพิเศษ)  
2. คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ประกอบดวย 
    - ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ ก.ท.กําหนด ซึ่งมีความรู
ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมิน โดยผูขอ 1 ราย  
ใหมีกรรมการประเมิน 3 คน 

 



 
 

 
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมิน 
 
    1. วิทยฐานะชํานาญการ  มีคณะกรรมการประเมินฯ 1 ชุด ไดแก 
        คณะกรรมการประเมินดานวินยั คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานคุณภาพของงาน ตลอดจนผลงานที่เกดิจากการปฏบิัติหนาที่ 
  กําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการประเมินฯ         โดยใหจายคาตอบแทนใหในอัตรา  500  บาท : คน : การประเมิน 1 ราย 
  
    2. วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ /เชี่ยวชาญ /เชี่ยวชาญพิเศษ  มีคณะกรรมการประเมินฯ 2 ชุด ไดแก 
     2.1 คณะกรรมการประเมินดานวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพและดานคุณภาพของงาน 
              กําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการประเมินฯ         โดยใหจายคาตอบแทนใหในอัตรา   250 บาท : คน : การประเมิน 1 ราย  
            2.2 คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินาที่ (ประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) 
              กําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการประเมิน ดังนี้ 
                       - ประเมินวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ    ใหจายคาตอบแทนในอตัรา     800  บาท : คน : การประเมิน 1 ราย 
                       - ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ              ใหจายคาตอบแทนในอตัรา  1,300  บาท : คน : การประเมิน 1 ราย 
                       - ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ       ใหจายคาตอบแทนในอตัรา  1,500  บาท : คน : การประเมิน 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อใหไดรับหรือเลือ่นวิทยฐานะ 

 
สายงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง คุณสมบัติสําหรับผูยื่นขอรับการประเมินใหไดรับหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

1.บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
          - มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้           

- ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา หรือรองผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา หรือผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรอืดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทา 

          - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
          - ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1.1 ผูอํานวยการชํานาญการ  
         - ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยาง
หนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
          -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 
          -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 1.1.2 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
         - ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการหรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคาํขอ 
         -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
         -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 1.1.3 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
          - ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ       
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
          -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
          -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 1.1.4 ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ    
         - ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญหรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
         -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 
         -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
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    1.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
         - มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
         - ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี 
และ 2 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา 
         - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
         - ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2.1 รองผูอํานวยการชํานาญการ      
          - ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันยื่นคําขอ 
           -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 
           -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 1.2.2 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
          - ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ หรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่
ยื่นคําขอ 
           -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
           -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 1.2.3 รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
          - ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรอง
ผูอํานวยการชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
           -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
           -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
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สายงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง คุณสมบัติสําหรับผูยื่นขอรับการประเมินใหไดรับหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
2. การสอน 2.1 ครู 

     -  มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ ทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
     - ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลา 2 ป โดยผานการประเมิน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่   
ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา 
     - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

 2.1.1 ครูชํานาญการ 
       - ดํารงตําแหนงครูมาแลว ไมนอยกวา 6 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี  4 ปสําหรับผูมีวุฒิ
ปริญญาโท  และ 2 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทยีบเทา  
       - ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 
       - ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 2.1.2 ครูชํานาญการพิเศษ 
        - ดํารงตําแหนงครู ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  

      - ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
      - ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 2.1.3 ครูเชี่ยวชาญ 
      -  ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญ
การมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันยื่นคําขอ 
       -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
       -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 2.1.4 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
      - ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  นับถึงวันยื่นคําขอ 
      -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 5 
      -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
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3.บริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
          - มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
          - ดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา รับเงินเดือนไมต่ํากวาอันดับ 
คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
หรือรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา หรือตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา  
         - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
         - ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด          
    
 
 
 
 
 
3.2 รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
          - มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
          - ดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2 
มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ที่มี
วิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการกองการศึกษาชํานาญการ มาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา 
          - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
          - ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด 

 3.1.1 ผูอํานวยการกองการศึกษาชํานาญการ 
        -  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใด
อยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป  นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
        - ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 
        - ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
  3.1.2 ผูอํานวยการกองการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
          - ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ที่มีวิทยฐานะผูอํานวยการกองการศึกษา
ชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 
1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ  
       - ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
       - ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ                                                          
  
3.2.1 รองผูอํานวยการสํานักการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
        - ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา      
มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
       - ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
       - ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
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 3.3 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
          - มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
          - ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ที่มีวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือผูอํานวยการกองการศึกษา ที่มีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา   
          - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
          - ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท.กําหนด          

 3.3.1 ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเชี่ยวชาญ 
         - ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
         - ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
         - ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 

4. นิเทศการศึกษา 4.1 ศึกษานิเทศก 
    - มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
     - ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี
และ 2 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.
เทียบเทา 
     - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น(ศึกษานิเทศก) 
     - ผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท. กําหนด 

 4.1.1 ศึกษานิเทศกชํานาญการ  
         - ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือ
รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
          -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 2 
          -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
 4.1.2 ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
         - ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
         -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 3 
          -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
  4.1.3  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  
           - ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษหรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
           -  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอันดับ คศ. 4 
           -  ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงนั้นยอนหลัง 2 ป ติดตอกันนับถึงวันยื่นคําขอ 




