
ประเภทเอกสาร  :  คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ช่ือเอกสาร  :  งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 

1. ช่ืองาน 

 งานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนดเก่ียวกับการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

3. ขอบเขตของงาน 

 ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 กําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ และมาตรา 

42 กําหนดใหการมีวิทยฐานะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

4. คําจํากัดความ 

 วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมี

วิทยฐานะ ดังนี้ 

  ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 

   (1) ครูชํานาญการ 

   (2) ครูชํานาญการพิเศษ 

   (3) ครูเชี่ยวชาญ 

   (4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้  

   (1) รองผูอํานวยการชํานาญการ 

   (2) รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

   (3) รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

   (4) ผูอํานวยการชํานาญการ 

   (5) ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

   (6) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

   (7) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 



   (1) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชํานาญการพิเศษ  

   (2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 

   (3) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญ 

   (4) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 

   (1) ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

   (2) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

   (3) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

   (4) ศึกษา นิเทศเชี่ยวชาญพิเศษ 

  การประเมินดานท่ี 1 หมายถึง การประเมินดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  การประเมินดานท่ี 2 หมายถึง การประเมินความรูความสามารถ 

  การประเมินดานท่ี 3 หมายถึง ดานผลการปฏิบัติงาน 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 การดําเนินการประเมินใหมีวิทยฐานะชํานาญการ 

  5.1.1 ข้ันตอนท่ี 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบคําขอและเอกสาร

ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และหนวยงานตนสังกัดรวบรวมแบบคําขอและเอกสารสง สพท. 

  5.1.2 ข้ันตอนท่ี 2 สพท.ตรวจรับหนังสือคําขอของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องคําขอ ตามลําดับวันท่ี สพม./สวนราชการ รับเรื่อง และ

ดําเนินการตามลําดับการรับเรื่อง กรณีเอกสารไมครบถวนสมบูรณ ใหสงคําขอคืนตนสังกัดและผูขอ  

  5.1.3 ข้ันตอนท่ี 3 สพท.แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยความเห็นชอบของ กศจ.

เพ่ือประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 ตามองคประกอบของคณะกรรมการท่ี กศจ.กําหนด  

  5.1.4ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินผูยื่นคําขอจากเอกสารหลักฐาน

รวมท้ังการปฏิบัติจริง ณ หนวยงานตนสังกัด ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด/สรุปรายงาน

ผลการประเมินท้ัง 3 ดาน แจง สพท. 

  5.1.5 ข้ันตอนท่ี 5 สพท. ตรวจสอบผลการประเมินฯ จัดทําแบบสรุปผลการประเมิน

รายบุคคล เสนอ กศจ.เพ่ืออนุมัติผลการประเมิน 

  5.1.6 ข้ันตอนท่ี 6 ศธจ. จัดทําคําสั่งแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีผานการประเมิน สงให สพท.  



  5.1.7 ข้ันตอนท่ี 7 สพท. ทําหนังสือแจงหนวยงานตนสังกัดขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเสนอขอ/ก.ค.ศ./สพฐ. 

 5.2 การดําเนินการประเมินใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

  5.2.1 ข้ันตอนท่ี 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบคําขอและเอกสาร

ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และหนวยงานตนสังกัดรวบรวมแบบคําขอและเอกสารสง สพท. 

  5.2.2 ข้ันตอนท่ี 2 สพท.ตรวจรับหนังสือคําขอของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องคําขอ ตามลําดับวันท่ี สพม./สวนราชการ รับเรื่อง และ

ดําเนินการตามลําดับการรับเรื่อง กรณีเอกสารไมครบถวนสมบูรณ ใหสงคําขอคืนตนสังกัดและผูขอ  

  5.2.3 ข้ันตอนท่ี 3 สพท.แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 โดยความ

เห็นชอบของ กศจ.เพ่ือประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 ตามองคประกอบของคณะกรรมการท่ี 

กศจ.กําหนด 

  5.2.4 ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 1 ประเมินผูยื่นคําขอจากเอกสาร

หลักฐานรวมท้ังการปฏิบัติจริง ณ หนวยงานตนสังกัด ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด/สรุป

รายงานผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 แจง สพท. 

  5.2.5 ข้ันตอนท่ี 5 สพท. ตรวจสอบผลการประเมินฯ จัดทําแบบสรุปผลการประเมิน

รายบุคคล เสนอ กศจ.เพ่ืออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

  5.2.6 ข้ันตอนท่ี 6 คณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 2 ประเมินผูยื่นคําขอจากเอกสาร

หลักฐาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สงให สพท. 

  5.2.7 ข้ันตอนท่ี 7 สพท. จัดทําแบบสรุปผลการประเมินรายบุคคล เสนอ กศจ.เพ่ือ

อนุมัติผลการประเมินดานท่ี 3  

  5.2. 8 ข้ันตอนท่ี 8 ศธจ. จัดทําคําสั่งแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีผานการประเมิน สงให สพท.  

  5.2.9 ข้ันตอนท่ี 9 สพท. ทําหนังสือแจงหนวยงานตนสังกัดขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเสนอขอ/ก.ค.ศ./สพฐ. 

 5.3 การดําเนินการประเมินใหมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

  5.3.1 ข้ันตอนท่ี 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบคําขอและเอกสาร

ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และหนวยงานตนสังกัดรวบรวมแบบคําขอและเอกสารสง สพท. 

  5.3.2 ข้ันตอนท่ี 2 สพท.ตรวจรับหนังสือคําขอของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องคําขอ ตามลําดับวันท่ี สพม./สวนราชการ รับเรื่อง และ

ดําเนินการตามลําดับการรับเรื่อง กรณีเอกสารไมครบถวนสมบูรณ ใหสงคําขอคืนตนสังกัดและผูขอ  



  5.3.3 ข้ันตอนท่ี 3 สพท.แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 1 โดยความเห็นชอบของ 

กศจ.เพ่ือประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ตามองคประกอบของคณะกรรมการท่ี กศจ.กําหนด  

  5.3.4 ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 1 ประเมินผูยื่นคําขอจากเอกสาร

หลักฐานรวมท้ังการปฏิบัติจริง ณ หนวยงานตนสังกัด ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด/สรุป

รายงานผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 แจง สพท. 

  5.3.5 ข้ันตอนท่ี 5 สพท. ตรวจสอบผลการประเมินฯ จัดทําแบบสรุปผลการประเมิน

รายบุคคล เสนอ กศจ.เพ่ืออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

  5.3.6 ข้ันตอนท่ี 6 สพท. จัดทําแบบสรุปผลการประเมินรายบุคคล เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือ

ดําเนินการใหคณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3  

  5.3. 7 ข้ันตอนท่ี 7 ก.ค.ศ.แจงผลการประเมินดานท่ี 3 แก สพท. 

  5.3.8 ข้ันตอนท่ี 8 สพท. ทําหนังสือแจงหนวยงานตนสังกัดขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเสนอขอ/ก.ค.ศ./สพฐ. 

 5.4 การดําเนินการประเมินใหมีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 

  5.4.1 ข้ันตอนท่ี 1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นแบบคําขอและเอกสาร

ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน และหนวยงานตนสังกัดรวบรวมแบบคําขอและเอกสารสง สพท. 

  5.4.2 ข้ันตอนท่ี 2 สพท.ตรวจรับหนังสือคําขอของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องคําขอ ตามลําดับวันท่ี สพม./สวนราชการ รับเรื่อง และ

ดําเนินการตามลําดับการรับเรื่อง กรณีเอกสารไมครบถวนสมบูรณ ใหสงคําขอคืนตนสังกัดและผูขอ  

  5.4.3 ข้ันตอนท่ี 3 สพท.แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดท่ี 1 โดยความเห็นชอบของ 

กศจ.เพ่ือประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ตามองคประกอบของคณะกรรมการท่ี กศจ.กําหนด  

  5.4.4 ข้ันตอนท่ี 4 คณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 1 ประเมินผูยื่นคําขอจากเอกสาร

หลักฐานรวมท้ังการปฏิบัติจริง ณ หนวยงานตนสังกัด ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด/สรุป

รายงานผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 แจง สพท. 

  5.4.5 ข้ันตอนท่ี 5 สพท. ตรวจสอบผลการประเมินฯ จัดทําแบบสรุปผลการประเมิน

รายบุคคล เสนอ กศจ.เพ่ืออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

  5.4.6 ข้ันตอนท่ี 6 สพท. จัดทําแบบสรุปผลการประเมินรายบุคคล เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือ

ดําเนินการใหคณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 2 ประเมินดานท่ี 3  

  5.4. 7 ข้ันตอนท่ี 7 ก.ค.ศ.แจงผลการประเมินดานท่ี 3 แก สพท. 

  5.4.8 ข้ันตอนท่ี 8 สพท. ทําหนังสือแจงหนวยงานตนสังกัดขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีเสนอขอ/ก.ค.ศ./สพฐ. 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 แบบ ก.ค.ศ. ตางๆ 

ผูขอสงคําขอตอผูบังคับบัญชาให สพม. 

สพม.ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 

นําเสนอ กศจ.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

ดําเนินการประเมิน 

นําเสนอ กศจ.อนุมัติผลการ

ประเมิน และอนุมัติแตงตั้ง 

มีคําสั่งแตงตั้ง 



8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข  

 8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนด ม

2548 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

 8.3 คูมือการประเมินฯ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/1100 ลงวันท่ี 10 

พฤษภาคม 2553 

 8.4หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

 8.5หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันท่ี 1สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีผลงานดีเดนท่ีประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษมี

วิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตําแหนง 

 

ขอสังเกต 

 1. การแตงตั้งเลขานุการฯ คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการวิทยฐานะของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมควรแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเปนเลขานุการ 

 2. การดําเนินการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํานาญการ ใหจัดทําคําสั่ง เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 

53 สั่งแตงตั้ง ท้ังนจะแตงตั้งใหมีวิทยฐานะชํานาญการได ตองไดรับเงินเดือนต่ํากวาข้ันตําของอันดับ   

คศ.2 ไมเกิน 1 ชั้น 

 


