
 

คู่มอื การประเมนิผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิน่  
เพือ่ให้มหีรือเลือ่นวทิยฐานะสูงขึน้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

คุณสมบัติ ครูผู้ช่วย ครู ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

1. คุณวฒิุ/สาขาวิชา ไมต่  ่ากวา่ปริญญาตรี ไมต่  ่ากวา่ปริญญาตรี ไมต่  ่ากวา่ปริญญาตรี ไมต่  ่ากวา่ปริญญาตรี

ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์

เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา

หรือการศึกษาปฐมวยั หรือการศึกษาปฐมวยั

2. การด ารงต าแหน่ง คผช./ผดด. ไมน่้อยกวา่ 2 ปี ปฏิบติังานศนูยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยั

และผา่นการพฒันา ของ อปท.ติดต่อกนัมาแลว้

การเตรียมความพร้อม ไมน่้อยกวา่ 3 ปี

และพฒันาอยา่งเขม้

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู*** มี/หลกัฐานท่ีใช้แสดงใน มี มี/หลกัฐานท่ีใช้แสดงใน มี

การประกอบวิชาชีพครู การประกอบวิชาชีพครู

ตามท่ีคุรุสภาออกให้ ตามท่ีคุรุสภาออกให้

เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีสอน เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีสอน

*** ขอ้ 3 แนวปฏิบติัตามหนังสือท่ี นศ 0023.2/ว 2016 ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2561

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง สายงานการสอน
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

คุณสมบัติ OLD คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5

1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่งครู 2 ปี ครู วฒิุป.ตรี 6 ปี ป.โท 4 ปี ครูช านาญการ 1 ปี ครูช านาญการพิเศษ 3 ปี ครูเช่ียวชาญ 3 ปี

2. อตัราเงินเดือน ไมต่  ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบั คศ.2 ไมต่  ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบั คศ.3 ไมต่  ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบั คศ.4 ไมต่  ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบั คศ.5

3. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี

*** แนวปฏิบติัตามประกาศ กทจ.นครศรีธรรมราช ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2550

คุณสมบัติ NEW คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5

1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่งครู 2 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี

2. ชัว่โมงการปฏิบติังาน

3. วินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ผา่นการอบรมพฒันา

5. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี

*** แนวปฏิบติัตามประกาศ กทจ.นครศรีธรรมราช ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561

ช่วงเปลี่ยนผ่าน (นาททีอง) คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5

1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่งครู 2 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี

2. ช่ัวโมงการปฏบัิติงาน

3. วินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ผ่านการอบรมพฒันา

5. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี

*** แนวปฏิบติัตามหนังสือท่ี นศ 0023.2/ว 3998 ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561

ไมเ่คยถูกลงโทษ ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี

ผลการพฒันาก่อนแต่งตั้งภายในระยะเวลา 3 ปี (พ้นก าหนด 3 ปี เข้ารับการอบรม 20 ชม.)

ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปีการศึกษา ติดต่อกนันับถึงวนัส้ินปีการศึกษาก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ

มาตรฐานวิทยฐานะ สายงานการสอน

ไมน่้อยกวา่ 800 ชม./ปี (PLC > 50 ชม./ปี) ไมน่้อยกวา่ 900 ชม./ปี (PLC > 50 ชม./ปี)

ไมเ่คยถูกลงโทษ ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี

ไมน่้อยกวา่ 12-20 ชม./ปี (รวมกนั 5 ปี ตอ้งมีชัว่โมงการพฒันา 100 ชม.)

ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปีการศึกษา ติดต่อกนันับถึงวนัส้ินปีการศึกษาก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ

ไม่น้อยกว่า 4,000 ชม./5 ปี (PLC > 50 ชม./ปีที ่5) ไม่น้อยกว่า 4,500 ชม./5 ปี (PLC > 50 ชม./ปีที ่5)

ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 2 ปี ติดต่อกนั นับถึงวนัท่ียืน่ค  าขอ
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

1. มีคุณสมบติัครบตามเกณฑเ์ดิม

ผ่าน ใช้เกณฑเ์ดิม ในการเล่ือนวิทยฐานะถดัไปได ้1 คร้ัง 

ภายใน 1 ปี นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้มติ "ผา่น" และ

ใช้เกณฑเ์ดิมได ้1 วิทยฐานะ 1 คร้ัง ภายใน 1 ปี 

นับแต่วนัท่ีมีคุณสมบติัครบ

ก่อน เกณฑใ์หมใ่ช้บงัคบั ไม่ผ่าน ใช้เกณฑเ์ดิม ในการเล่ือนวิทยฐานะท่ี "ไมผ่า่น" ได ้1 คร้ัง 

ภายใน 1 ปี นับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้มติ "ไมผ่า่น"

ใช้เกณฑเ์ดิมได ้1 วิทยฐานะ 1 คร้ัง ภายใน 1 ปี 

นับแต่วนัท่ีเกณฑใ์หมบ่งัคบัใช้

หลงั เกณฑใ์หมใ่ช้บงัคบั ใช้เกณฑเ์ดิมได ้1 วิทยฐานะ 1 คร้ัง ภายใน 1 ปี นับแต่วนัท่ีมีคุณสมบติัครบ

2. ด ารงต าแหน่งครู นับตั้งแต่วนัท่ีเกณฑใ์หมใ่ช้บงัคบั ใช้เกณฑใ์หมใ่นการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะเท่านั้น

บังคับใช้เมือ่ 10 พ.ค.2561

ยงัไมไ่ดย้ืน่ขอรับการประเมิน

ไดย้ืน่ขอรับการประเมินไวแ้ลว้

บทเฉพาะกาล ระยะเปลีย่นผ่าน ส าหรับต าแหน่งครูในการขอมหีรือเลือ่นวิทยฐานะให้สูงขึน้ พ .ศ.2561

�
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

1. ตรวจสอบคุณสมบติั 1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่งครู/ครูช านาญการ 5 ปี

2. ชัว่โมงการปฏิบติังาน ไมน่้อยกวา่ 800 ชม./ปี (PLC > 50 ชม./ปี)

3. วินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมเ่คยถูกลงโทษ ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี

4. ผา่นการอบรมพฒันา ไมน่้อยกวา่ 12-20 ชม./ปี (รวมกนั 5 ปี  100 ชม.)

5. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปีการศึกษา ติดต่อกนั

นับถึงวนัส้ินปีการศึกษาก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ

2. จดัท าค  าขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ

3. การตรวจสอบ/รับรอง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา

เห็นชอบ นายก อปท. ออกค าสัง่แต่งตั้ง

อปท.

ก.จงัหวดั

ขั้นตอน การประเมนิวิทยฐานะ ครูช านาญการ/ครูช านาญการพิเศษ
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

1. ตรวจสอบคุณสมบติั 1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 5 ปี

2. ชัว่โมงการปฏิบติังาน ไมน่้อยกวา่ 900 ชม./ปี (PLC > 50 ชม./ปี)

3. วินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมเ่คยถูกลงโทษ ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี

4. ผา่นการอบรมพฒันา ไมน่้อยกวา่ 12-20 ชม./ปี (รวมกนั 5 ปี  100 ชม.)

5. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปีการศึกษา ติดต่อกนั

นับถึงวนัส้ินปีการศึกษาก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ

2. จดัท าค  าขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ

มีผลงานทางวิชาการไมน่้อยกวา่ 2 รายการ

และเป็นงานวิจยัในชั้นเรียน อยา่งน้อย 1 รายการ

3. การตรวจสอบ/รับรอง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ก กลาง เห็นชอบ นายก อปท. ออกค าสัง่แต่งตั้ง

ขั้นตอน การประเมนิวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ

อปท.

ก.จงัหวดั

 

 



6 
 

ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

1. ตรวจสอบคุณสมบติั 1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่งครูเช่ียวชาญ 5 ปี

2. ชัว่โมงการปฏิบติังาน ไมน่้อยกวา่ 900 ชม./ปี (PLC > 50 ชม./ปี)

3. วินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมเ่คยถูกลงโทษ ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปี

4. ผา่นการอบรมพฒันา ไมน่้อยกวา่ 12-20 ชม./ปี (รวมกนั 5 ปี  100 ชม.)

5. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ี ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 5 ปีการศึกษา ติดต่อกนั

นับถึงวนัส้ินปีการศึกษาก่อนวนัท่ียืน่ค  าขอ

2. จดัท าค  าขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ

มีผลงานทางวิชาการระดบัชาติไมน่้อยกวา่ 2 รายการ

และเป็นงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 

3. การตรวจสอบ/รับรอง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา อยา่งน้อย 1 รายการ

ผลงานทางวิชาการ

ก กลาง เห็นชอบ โปรดเกลา้แต่งตั้งฯ

ขั้นตอน การประเมนิวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญพิเศษ

อปท.

ก.จงัหวดั
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

ครูช านาญการ ครูช านาญการพเิศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพเิศษ

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

    1.1 การสร้างและหรือการพฒันาหลกัสูตร ทุกตวัช้ีวดั ทุกตวัช้ีวดั ทุกตวัช้ีวดั ทุกตวัช้ีวดั

    1.2 การจดัการเรียนรู้ ตอ้งมีผลการประเมิน ตอ้งมีผลการประเมิน ตอ้งมีผลการประเมิน ตอ้งมีผลการประเมิน

    1.3 การสร้างและการพฒันาส่ือ นวตักรรม ไมต่  ่ากวา่ระดบั 2 ไมต่  ่ากวา่ระดบั 3 ไมต่  ่ากวา่ระดบั 4 ไมต่  ่ากวา่ระดบั 5

    1.4 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้

    1.5 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

2. ด้านบริหารจัดการช้ันเรียน

    2.1 การบริหารจดัการชั้นเรียน แต่ละดา้น ตอ้งมีผลการประเมิน ตอ้งมีผลการประเมิน ตอ้งมีผลการประเมิน

    2.2 การจดัระบบดูแลนักเรียน ตอ้งมีผลการประเมิน ทั้ง 2 ดา้น ทั้ง 2 ดา้น ทั้ง 2 ดา้น

    2.3 การจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียน/วิชา ไมต่  ่ากวา่ระดบั 2 ไมต่  ่ากวา่ระดบั 2 ไมต่  ่ากวา่ระดบั 3 ไมต่  ่ากวา่ระดบั 4

3. ด้านการพฒันาตนเองและวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่ 1 ตวัช้ีวดั และรวมกนัแลว้ และรวมกนัแลว้ และรวมกนัแลว้

    3.1 การพฒันาตนเอง ไมน่้อยกวา่ 3 ตวัช้ีวดั ไมน่้อยกวา่ 3 ตวัช้ีวดั ไมน่้อยกวา่ 3 ตวัช้ีวดั

    3.2 การพฒันาวิชาชีพ

4. ผลงานทางวิชาการ ตอ้งไดค้ะแนนจาก ตอ้งไดค้ะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน กรรมการแต่ละคน

ไมต่  ่ากวา่ร้อยละ 75 ไมต่  ่ากวา่ร้อยละ 80

การประเมนิผลงานที่เกดิจากการปฏิบัติหน้าที่

ระดับคุณภาพ
ตัวช้ีวัด
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 
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ครู ก นครศรีธรรมราช      Kansate Thanawatpakin 

ความเจริญในการท างาน 

 
“...ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบ 

และการหาเลีย้งชีพชอบ เป็นหลกัส าคญั 

ผูท่ี้จะสามารถประพฤติชอบ และหาเล้ียงชีพชอบไดด้ว้ยนั้น 

ยอ่มจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 

เพราะส่ิงแรกเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับใชก้ระท าการท างาน 

ส่ิงหลงัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับส่งเสริม 

ความประพฤติและการปฏิบติังานใหช้อบ คือ ให้ถูกต้องและเป็นธรรม 
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จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2519 


