หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะครูชํานาญการ
หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
๑.๑ ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ๒ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท
และ ๑ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคําขอ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ต่ํากว่าภาระงานขั้นต่ําตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ
หรือ
เป็ น ผู้ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ครู และได้ ม าช่ ว ยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นตํ า แหน่ ง ครู อยู่ ใ นจั ง หวั ด ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ
เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ
๑.๔ ได้ ปฏิ บั ติงานตามหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบ และมี ผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิ บั ติหน้ าที่ ใน
ตําแหน่งครูย้อนหลัง ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
๑) การมีวินัย
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง
โดยพิจารณาจาก
ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก หลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร

-๒ส่ ว นที่ ๒ การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละทั ก ษะในสาขาหรื อ กลุ่ ม สาระ
ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน โดยพิจารณาจากข้อจํากัด
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) การจัดการเรียนรู้
๒) การพัฒนาวิชาการ
๓) ผลที่เกิดกับผู้เรียน
๔) ผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
๓.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการ
ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา
๓.๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอรวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕
กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน
๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้อนุมตั ิได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด
๖. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษา พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถอื เป็นอันสิ้นสุด

-๓๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ให้หมายความรวมถึงถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
วิธีการ
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน
(ด้ านที่ ๓) ซึ่ ง เป็ น เอกสารรายงานข้ อ จํ า กั ด ตามสภาพความยากลํ า บากในการปฏิ บั ติ ง าน จํ า นวน ๔ ชุ ด
ต่อผู้บังคับบั ญชาชั้นต้น เพื่ อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้ บังคับบัญชาตามลํ าดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กรณี ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการให้ ยื่ น คํ า ขอ แบบรายงานด้ านวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เพื่ อ ตรวจสอบและรั บ รองแล้ ว เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ถึ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ก่ อ นที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
๓. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน จํานวน
สามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ท รงคุณ วุฒิน อกสถานศึก ษานั้น ที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหน่งอื่นที่
ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ต่ํากว่าวิทยฐานะชํานาญการ เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
๔. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพิ่มเติม ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง

