หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ ระสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
หลักเกณฑ์
๑. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๑.๑ ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่สว่ นราชการต้นสังกัดยื่นคําขอ
๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ํากว่าภาระงานขั้นต่ําตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๑.๓ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง ๓ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดยื่นคําขอ
๑.๔ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ที่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ โดยต้ อ งเป็ น ผลงานตามข้ อ ใด
ข้อหนึ่ง ดังนี้
๑.๔.๑ ผลงานดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒ รางวัล ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดยื่นคําขอ และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับ
กรณีผลงานดีเด่นที่ครูได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เกินระยะเวลา ๓ ปี
ต้องมีการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลงานดีเด่นที่ได้รับด้วย
๑.๔.๒ ผลงานดี เด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่ มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป และมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับผลงาน
ดีเด่นนั้น
ทั้งนี้ ผลงานดีเด่นตามข้อ ๑.๔ ต้องสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอด้วย
๒. ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก
๑) การมีวินัย
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

-๒ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การเป็ นผู้ มี ความสามารถในการจั ดการเรี ยนการสอน พิ จารณาจาก
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร
ส่วนที่ ๒ การพั ฒนาตนเองเพื่อเพิ่ มพูนความรู้ และทักษะในสาขาหรือกลุ่ มสาระ
ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพและการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง
ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน และพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย
ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
ส่ วนที่ ๑ ผลการพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน พิ จารณาจากผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ผลการประเมินและหรือผลการทดสอบของวิชาที่เสนอขอในระดับเขตหรือระดับประเทศ ผลการพัฒนาผู้เรียน
ด้านอื่น ๆ รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย
ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจากผลงาน
ดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนําไป
ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ
ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง พิจารณาจากผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมิน
ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อตกลง
๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมิน
พร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน โดยให้คณะกรรมการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน
และพิจารณาเอกสารหลักฐานที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ด้วย
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒ ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
ทั้งนี้ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐
๔.๓.๓ ส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องมีผลการประเมิน “ผ่าน”

-๓๕. การพิ จารณาอนุ มัติ ผลการประเมิ นเพื่ อเลื่ อนเป็ นวิทยฐานะครู ชํ านาญการพิ เศษ ให้ ก.ค.ศ.
เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด
๖. ผู้ ที่ จะได้ รั บการแต่ งตั้ งให้ เลื่ อนเป็ นวิ ทยฐานะครู ชํ านาญการพิ เศษ จะต้ องผ่ านการพั ฒนา
ก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
๘. ในระหว่างการดําเนินการประเมิน หากผู้รับการประเมินรายใดเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ยุติการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
๙. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาสังกัดสถาบันการพลศึกษา และ
สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
๑๐. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
ผู้ อํานวยการสถานศึ ก ษาสังกั ดสํา นั กบริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ผู้ อํา นวยการสํา นักงาน กศน. จัง หวัด /
กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาชีวศึกษาจังหวัด รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
และผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน
๑๑. ส่วนราชการต้นสังกัด ให้หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๒. ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ หมายถึง ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผลงานมี คุ ณภาพตามมาตรฐานวิ ทยฐานะ เป็ นแบบอย่ างที่ ดี ให้ ผู้ อื่ นสามารถนํ าไปปฏิ บั ติ หรื อประยุ กต์ ใช้ ได้
เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาชีพ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป หรือเป็นผลงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติขึ้นไป และผลงานดีเด่นนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์
๑๓. รางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ต้องเป็นรางวัลที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง โดยมีองค์ประกอบ
ครบ ๔ ข้อ ดังนี้
๑๓.๑ ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์
ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
เป็นผู้ให้รางวัล
๑๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๑๓.๓ มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
๑๓.๔ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์

- ๔๑๔. ผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป มีองค์ประกอบดังนี้
๑๔.๑ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์
๑๔.๒ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๔.๓ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วงวิชาการและวงวิชาชีพ
๑๔.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้
๑๕. ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายถึง ข้อเสนอในการพัฒนางานที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทําไว้ตามแบบ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้ รับความเห็ นชอบจาก ก.ค.ศ.ให้ เป็ นข้อตกลง เพื่อแสดงว่ าภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
ในข้อตกลง จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรากฏผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย
ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
๑๖. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง หมายถึง ผลการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับ ก.ค.ศ. ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในข้อตกลง
วิธีการ
๑. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้มีผลงานดีเด่น
ที่ป ระสบผลสํ าเร็ จเป็ นที่ป ระจั กษ์ ยื่ นคํ า ขอพร้ อ มทั้ง รายงานด้านที่ ๑ ด้านวินั ย คุ ณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังนี้
๒.๑ ตั้งคณะกรรมการ จํ านวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของ
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม
๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้ อมู ลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ
การคั ดเลื อกโดยให้ ปิ ดประกาศ ณ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และประกาศทางเว็ บไซต์ ของสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดอยู่ภายในวันเดียวกัน
๒.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับ
ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๒.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

- ๕๒.๕ เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ และด้ านที่ ๓ ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน ถึ ง ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด โดยเรี ยงลํ าดั บ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่น
ตามความเหมาะสม
๓. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการดังนี้
๓.๑ ตั้งคณะกรรมการ จํานวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการนั้น
เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ ทําหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
ตามคุณสมบัติที่กําหนดในหลักเกณฑ์ แล้วเรียงลําดับรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณภาพของผลงานดีเด่น
ที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม
๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งข้อมู ลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นของผู้ได้รับ
การคัดเลือกโดยให้ปิดประกาศ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดนั้น และประกาศทางเว็บไซต์ของส่วนราชการภายใน
วันเดียวกัน
๓.๓ เปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัด เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่ส่วนราชการต้นสังกัดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๔ กรณีมีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๓.๕ เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลําดับตามคุณภาพของผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และองค์ประกอบอื่นตามความเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน รวม ๔ ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการต่อไป
๔. ก.ค.ศ. ตั้ ง อ.ก.ค.ศ.วิ สามั ญเฉพาะกิ จเพื่อพิ จารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและวินิ จฉั ยคุ ณสมบั ติ
ของผู้ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาคําร้องคัดค้าน รวมทั้งดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
๕. สํานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลเบื้องต้นและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จ
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ของผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกตามที่ ส่ วนราชการต้ นสั งกั ดเสนอ ให้ ทราบโดยทั่ วกั นทางเว็ บไซต์
ของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกต่อสํานักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือทางเว็บไซต์ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน โดยนับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กรณีที่มีคําร้องคัดค้านและคําร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.
เพื่อพิจารณายุติการประเมิน
๖. การตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่า
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่า เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยผู้รับการประเมิน ๑ ราย ให้มีกรรมการ
ประเมิน ๓ คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินไม่น้อยกว่า ๒ คน

-๖๗. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
๗.๑ ให้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ เฉพาะส่วนที่ ๑
และส่วนที่ ๒ พร้อมกัน และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย
๗.๑.๑ กรณี ผลการประเมินตามข้ อ ๗.๑ ผ่ านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้ ค ณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอในการพัฒนางานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทําเป็นข้อตกลง
๗.๑.๒ กรณีผลการประเมินตามข้อ ๗.๑ ด้านใดด้านหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ
๗.๒ เมื่อผู้รับการประเมินพัฒนางานครบระยะเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงแล้ว ให้คณะกรรมการประเมิน
ชุดเดิมดําเนินการประเมินด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๓ คือ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และให้คณะกรรมการบันทึก
ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในเรื่องที่ประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
๘. เมื่ อดํ าเนิ นการประเมิ นตามข้ อ ๗.๒ แล้ ว ให้ นํ าผลการประเมิ นทั้ ง ๓ ด้ าน เสนอ ก.ค.ศ.
เพื่อพิจารณา และแจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้รับการประเมินทราบ
๙. การแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
กรณี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ และผู้ผ่านการประเมินได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓
สํ า หรั บ ผู้ ที่ รั บ เงิ น เดื อ นต่ํ า กว่ า ขั้ น ต่ํ า ของอั น ดั บ คศ. ๓ จะแต่ ง ตั้ ง ได้ เ มื่ อ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นต่ํ า กว่ า ขั้ น ต่ํ า
ของอันดับ คศ. ๓ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่
วันออกคําสั่ง

