
 
 

 
 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 
 

ชื่อ  นางชนารดี  เบ้าทอง 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ช านาญการ 
กลุ่มงาน  งานวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
กลุ่ม บริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์                      
ว17/2552 วิทยฐานะครูช านาญการ/รองผู้อ านวยการช านาญการ/ผู้อ านวยการช านาญการ/ศึกษานิเทศก์
ช านาญการ 
2. การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์                      
ว17/2552 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ/ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 
3. การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์                      
ว17/2552 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/รองผู้อ านวยการช านาญการเชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ/
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
4. การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์                      
ว17/2552 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ/รองผู้อ านวยการช านาญการเชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ/
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  
ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะครูช านาญการ/รองผู้อ านวยการช านาญการ/ผู้อ านวยการช านาญการ/
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 

2 
 
 
 
 

3 

การประชาสัมพันธแจงหลักเกณฑและวิธีการ 
ประเมินฯ 
ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นค าขอไดตลอดป
รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงค าขอพรอมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน(ดานที่3)ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 
เพ่ือตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ                         
เอกสารหลักฐานของผูขอรับการประเมินฯตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.1 กรณีผทูี่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นค าขอ         
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา
ชั้นตนตรวจสอบและรับรองแลวเสนอถึงสพป.      
กอนที่เกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน 
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

- ด าเนินการภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันไดรับ
หนังสือ 
- ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและ 
ผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ผูขอรับ                  
การประเมินสงค าขอฯและผลการปฏิบัติงาน 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตไดลงทะเบียน 

4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

ขออนุมัติคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินฯ ดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานที่ 2 
คือดานความรูความสามารถ และดานที่ 3       
คือดานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดและแตงตั้งโดย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงประกาศ               
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ดานที่ 1                 
ดานที่ 2 และดานที่ 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมินกรรมการคนที่ 2 และ
กรรมการคนที่ 3 ทราบ 
6.1 สพป.แจงผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอฯ 
เพ่ือรับการประเมินฯ และประสานกรรมการคน
ที่ 2และคนที่ 3 เพ่ือนัดวันประเมินฯ 
6.2 สพป.สงประกาศใหกรรมการคนที่ 2 และ
คนที่ 3 และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมิน 
และเอกสารเพื่อเบิกคาพาหนะ                 
ในการเดินทางไปราชการ 

- ด าเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตไดรับแจง 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

คณะกรรมการประเมินดานที่ 1 ดานที่ 2  
และดานที่ 3 
7.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ
และคณะกรรมการมีความเห็นวาผล                    
การประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผาน
เกณฑได ให้คณะกรรมการแจง สพป.                        
เพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ                    
ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน 
นับแตวันที่ไดรับแจงใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง 
ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
7.2 ผขูอรับการประเมินไดพัฒนาแลว                   
ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียด              
ที่พัฒนาถึงสพป. เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
7.3 กรณีผูขอรับการประเมินไมสง        
รายละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา
ที่ก าหนด หรือสงเกินเวลาที่ก าหนด                  
ถือวาสละสิทธิ์ 
7.4กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมี
ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ถือวาไมผานการประเมินใหเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไมอนุมัติ 
7.5 สพป.แจงผลการพิจารณา ไมอนุมัติ                   
ใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
7.6 กรณีผลการประเมินท้ัง 3 ดาน                  
ผานเกณฑที่ก.ค.ศ.ก าหนดให สพป.เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะช านาญการ 
กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติ 
อนุมัติใหผูมีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแตงตั้งใหมี
วิทยฐานะครูช านาญการ 
8.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง                 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะช านาญการ และสง                 
ค าสั่งใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
จังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
สพป.แจงผลการประเมินให สถานศึกษาของ                 
ผูขอรับการประเมินและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ 

 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต 
คณะกรรมการแจงผลการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต 
สถานศึกษาแจงรายละเอียดการพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
เพ่ือขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มี
การจัดประชุมประจ าเดือน 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงมติ กศจ. 
- ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
เพ่ือขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มี
การจัดประชุมประจ าเดือน 
 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตวันที่ได
รับค าสั่ง 

 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
10 ใหด าเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบ 

ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ สพป.ไดรับค าขอและ 
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากด าเนินการไมแลว 
เสร็จให สพป.แจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับ
การประเมินทราบและเรงรัดการด าเนินการให 
แลวเสร็จ 

-ด าเนินการแจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับ
การประเมินทราบหาก สพป.ด าเนินการ                
ไมเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ/ 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ช านาญการพิเศษ 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 

การประชาสัมพันธแจงหลักเกณฑและวิธีการ 
ประเมินฯ 
ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นค าขอได
ตลอดปรอบปละ 1 ครั้ง โดยสงค าขอพรอม
ทั้งผลการปฏิบัติงาน(คือ เอกสารผลการ
พัฒนาผูเรียนและผลงานทางวิชาการ)           
ตอผูบังคับบัญชาชั้นตนเพื่อตรวจสอบ และ
รับรองเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐานของผูขอรับการประเมินฯ ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.1 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่น             
ค าขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับ
บัญชาชั้นตนตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ 
ถึง สพป.กอนที่เกษียณอายุราชการ                        
ไมนอยกวา 6 เดือน 
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
ขออนุมัติคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและ                  
ดานที่ 2 คือ ดานความรูความสามารถ                  
ตอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงประกาศ               
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1                    
เพ่ือประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ                
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 

- ด าเนินการภายใน 3 วัน นับแตวันไดรับ
หนังสือ 
-ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและผลการ
ปฏิบัติงานภายในวันที่ผูขอรับการประเมินสง              
ค าขอฯและผลการปฏิบัติงาน 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตไดลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
-ด าเนินการโดยส านักงนศึกษาธิการจังหวัด 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเแจงสถานศึกษา
ของผูขอรับการประเมิน,กรรมการคนที่ 2 
และกรรมการคนที่ 3 (ชุดที่ 1) ทราบ 
6.1 สพป.แจงผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอฯ 
เพ่ือรับการประเมินฯ และประสานกรรมการ
คนที่ 2 และคนที่ 3 เพ่ือนัดวันประเมินฯ 
6.2 สพป.สงประกาศใหกรรมการคนที่ 2 
และคนที่ 3 และเอกสารที่เกี่ยวของกับ                
การประเมินและเอกสารเพ่ือเบิกคาพาหนะ      
ในการเดินทางไปราชการ 
คณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
7.1 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑ
และคณะกรรมการมีความเห็นวาผล                     
การประเมินอยูในวิสัยที่สามารถพัฒนาใหผาน
เกณฑได ใหคณะกรรมการแจง สพป.                         
เพ่ือแจงสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับแต
วันที่คณะกรรมการประเมินแลวเสร็จ                    
ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต
ของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน 
นับแตวันที่ไดรับแจง ใหพัฒนาไดไมเกิน 2
ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3 เดือน 
7.2 ผขูอรับการประเมินไดพัฒนาแลว                    
ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่
พัฒนาถึง สพป. เพื่อเสนอคณะกรรมการ               
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
7.3 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงราย
ละเอียดการพัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลา
ที่ก าหนด หรือสงเกินเวลาที่ก าหนดถือวา    
สละสิทธิ์ 
7.4 กรณีผขูอรับการประเมินไดพัฒนาแลว 
และมีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ถือวาไมผานการประเมินใหเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา               
ไมอนุมัติ 
7.5 สพป.แจงผลการพิจารณา ไมอนุมัต ิ        
ใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมิน
ทราบ 
7.6 กรณีผลการประเมินท้ัง 2 ดาน                           
ผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให สพป.เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติ 

 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตไดรับแจง 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต 
คณะกรรมการแจงผลการประเมินฯ 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต 
สถานศึกษาแจงรายละเอียดการพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
เพ่ือขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มี 
การจัดประชุมประจ าเดือน 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงมติ กศจ. 
 
-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
เพ่ือขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มี 
การจัดประชุมประจ าเดือน 
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สพป.เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2                
เพ่ือประเมินดานที่ 3 (บัญชีรายชื่อ                        
ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบัญชีที่ ก.ค.ศ.ก าหนด)
และแตงตั้งโดยคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงประกาศ                
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 และผูบังคับบัญชา
ชั้นตนของคณะกรรมการดังกลาวทราบ 
10.1 ด าเนินการประสานคณะกรรมการ                
ชุดที่ 2 นัดประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือมอบหมาย
เอกสารผลการปฏิบัติงาน โดยใหเปนไปตาม
สัดสวนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
10.1.1 เตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการ 
ของผูขอฯ จ านวน 3 ชุด พรอมผลการ
ประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 และขอสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 
10.1.1 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ 
ประชุม 
10.1.2 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง 
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เก่ียวของ เพื่อเบิกคา 
พาหนะ , คาเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,คาที่พัก, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาอานผลงาน
ทางวิชาการ และคาใชจายอื่น ๆ 
10.2 ด าเนินการประสานคณะกรรมการ                
ชุดที่ 2 
นัดประชุม ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (การประเมินดานที่ 3) 
10.2.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 
และ ก.ค.ศ.12 
10.2.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม 
10.2.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 
10.2.4 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง 
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เกี่ยวของ เพื่อเบิก                
คาพาหนะ ,คาเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,คาที่พัก
,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาอานผลงาน
ทางวิชาการ และคาใชจายอื่น ๆ 

-ด าเนินการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ 
ชุดที่ 2 ในคราวแรกที่มีการจัดประชุม
ประจ าเดือน 
 
 
 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
- ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตไดรับแจง 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณที่จะ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 หรือ
งบประมาณจาก สพฐ. 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 10.3 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผล    

การประเมินดานที่ 3 พิจารณาเห็นสมควรให
ปรับปรุงซึ่งผลการประเมินดานที่ 3 ผาน
เกณฑ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ผลงานทางวิชาการ
ใหปรับปรุงตามขอสังเกตของกรรมการและ
ผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงไดและ กศจ. มีมติใหปรับปรุงได
ภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สพป.                   
แจงมติใหสถานศึกษาทราบ 
10.3.1 สพป.น าผลการประเมินดานที่ 3 
เสนอ กศจ. เพ่ือขอมติใหปรับปรุงได และ            
แจงผูขอรับการประเมินทราบ 
10.3.2 เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุง                
ดานที่ 3 แลวน าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบรอย
แลว สงสพป. 
10.3.3 สพป.ด าเนินการสงเอกสารที่
ปรับปรุงแลว เสนอคณะกรรมการประเมินชุด
เดิมตรวจและประเมิน 
10.4 ด าเนินการประสานคณะกรรมการ               
ชุดที่ 2 นัดประชุม ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงครั้งท่ี1 
(ดานที่ 3) 
10.4.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 
และ ก.ค.ศ.12 
10.4.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม 
10.4.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 
10.4.4 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง 
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เก่ียวของ เพื่อเบิกคา 
พาหนะ , คาเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,คาที่พัก, 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คาอานผลงาน
ทางวิชาการ และคาใชจายอื่น ๆ 
10.5 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผล   
การประเมินดานที่ 3 พิจารณาเห็นยัง
ปรับปรุงไมครบถวนตามขอสังเกตและ               
เห็นควรใหปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ กศจ.                    
มีมติใหปรับปรุงไดภายในเวลา 3 เดือน 
นับแตวันที่ สพป.แจงมติใหสถานศึกษาทราบ 
 

-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
-ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ กศจ.มีมติ 
ใหปรับปรุงได  
 
-ด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสารที่ปรับปรุง 
แลวภายในวันที่ผูขอฯสง 
 
- ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวัน 
ที่ลงทะเบียนรับเอกสาร 
 
- ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณที่จะ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 หรือ
งบประมาณมาณมาจาก สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจ าเดือน 
-ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ กศจ.มีมติ 
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 10.5.1 สพป.น าผลการประเมินดานที่ 3               

เสนอกศจ. เพื่อขอมติ ใหปรับปรุงได และแจง        
ผูขอรับการประเมินทราบ 
10.5.2 เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุง              
ดานที่ 3แลวน าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว                
สง สพป. 
10.5.3 สพป.ด าเนินการสงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจประเมิน 
10.6 ด าเนินการประสานคณะกรรมการ               
ชุดที่ 2 นัดประชุม ครั้งที่ 4 เพ่ือสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง ครั้งที ่2  
10.6.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 และ 
ก.ค.ศ.12 
10.6.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระ                  
การประชุม 
10.6.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม 
10.6.4 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง 
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เก่ียวของ เพื่อเบิก              
คาพาหนะ ,คาเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,คาที่พัก,คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม,คาอานผลงานทาง
วิชาการ และคาใชจาย อื่น ๆ 
10.7 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนหรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุง
ตามขอสังเกตภายในเวลาที่ก าหนดหรือสงเกินเวลา
ที่ก าหนดถือวาสละสิทธิ์ 
10.8 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑ
ที่ก.ค.ศ.ก าหนด ใหเสนอ กศจ. พิจารณาไมอนุมัติ 
10.8.1 สพป.แจงผลการพิจารณาและ 
ขอสังเกตของคณะกรรมการ ใหสถานศึกษา                    
เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
10.9 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่
ก.ค.ศ.ก าหนด ให เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ 
10.9.1 กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมี
มติ อนุมัติ ใหผูมีอ านาจตามมาตรา53สั่งแตงตั้งให
มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
10.9.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และสงค า
สั่งใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่ 
เกีย่วของทราบ 

-ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ กศจ.มีมติ 
ใหปรับปรุงได 
 
-ด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสารที่
ปรับปรุงแลวภายในวันที่ผูขอฯสง 
 
- ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวัน 
ที่ลงทะเบียนรับเอกสาร 
- ด าเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณที่จะ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 
หรืองบประมาณมาณมาจาก สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจ าเดือน 
-ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ กศจ.มีมติ 
 
 
-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจ าเดือน 
-จัดสงส าเนาค าสั่งมายัง สพป. เพ่ือทราบ 
และด าเนินการ 
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สพป.แจงผลการประเมินให สถานศึกษาของ                       
ผูขอรับการประเมินและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
ใหด าเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบ 
ระยะเวลา 1 ป นับแต วันที่ สพป.ไดรับค าขอและ 
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากด าเนินการไมแลว 
เสร็จให สพป.แจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับการ 
ประเมินทราบและเรงรัดการด าเนินการใหแลว 
เสร็จโดยเร็ว 

-ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 
 
- ภายใน 2 วัน นับแตวันที่ไดรับค าสั่ง 
-ด าเนินการแจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับ
การประเมินทราบหาก สพป.ด าเนินการ       
ไมเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์                      
ว17/2552 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/รองผู้อ านวยการช านาญการเชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ/
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
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4 
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การประชาสัมพันธแจงหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินฯ 
ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นค าขอไดตลอดป
รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงค าขอพรอมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน(คือ เอกสารผลการพัฒนา ผูเรียนและ
ผลงานทางวิชาการ)ตอ                     ผบูังคับ
บัญชาชั้นตนเพื่อตรวจสอบและรับรอง เสนอ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐานของผูขอ รับการประเมินฯ ตาม           
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.1 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่น               
ค าขอพรอมทั้งผลการ ปฏิบัติงานตอผูบังคับ
บัญชาชั้นตนตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ ถึง 
สพป.กอนที่เกษียณอายุราชการ                      
ไมนอยกวา 6 เดือน 
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.3 ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
พิจารณาหลักฐานและ กลั่นกรองผลงานทาง 
วิชาการ กอนน าเสนอ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในการ 
กลั่นกรองอาจตั้งกรรมการข้ันเพ่ือชวยกลั่นกรอง
ก็ได 
ขออนุมัติคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ              
ดานที่ 2 คือดานความรูความสามารถตอ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและแตงตั้งโดย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงประกาศ             
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 เพ่ือ
ประเมิน ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และ จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดาน    
ความรูความสามารถ 

- ด าเนินการภายใน 3 วัน นับแตวันไดรับ
หนังสือ 
-ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและ 
ผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ผูขอรับ 
 
 
 
 
การประเมินสงค าขอฯและผลการปฏิบัติงาน 
-ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตได
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการเสนอให กศจ.พิจารณาใน 
คราวแรกที่มีการจัดประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
- ด าเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุมประจ าเดือน 
 
 
 
 
- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเแจงสถานศึกษาของ              
ผูขอรับการประเมิน,กรรมการคนที่ 2 และ 
กรรมการคนที่ 3 (ชุดที่ 1) ทราบ 
6.1 สพป.แจงผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูขอฯ                      
เพ่ือรับการประเมินฯ และประสานกรรมการคนที่ 2 
และคนที่ 3 เพ่ือนัดวันประเมินฯ (ประเมินใหแลว 
เสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแตวันที่ สพป.ไดรับ      
ค าขอจากสถานศึกษา) 
6.2 สพป.สงประกาศใหกรรมการคนที่ 2 และคน          
ที่ 3 และเอกสาร ที่เก่ียวของกับการประเมิน และ
เอกสารเพ่ือเบิกคาพาหนะในการเดินทางไปราชการ
คณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
7.1 กรณีผลการประเมินท้ัง 2 ดาน ผานเกณฑ                    
ที่ก.ค.ศก าหนดและ คณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดพิจารณาแลว มีมติใหผานการประเมิน 
ทั้ง 2 ดาน ให ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
สงผลการปฏิบัติงาน (ดานที่ 3) พรอมทั้งผล                       
การประเมินดานที่ 1 และ 2 และความเห็นของ
คณะกรรมการชุดที่ 1 จ านวน 4 ชุด ใหส านักงาน 
ก.ค.ศ.ตอไป 
7.2 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑและ
คณะกรรมการมีความเห็นวาผลการประเมินอยูใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑได ให
คณะกรรมการแจง สพป. เพื่อแจงสถานศึกษา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการประเมิน
แลวเสร็จ ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามข
อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน 
นับแตวันที่ไดรับแจง ใหพัฒนาไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้ง
ละไมเกิน 3 เดือน 
7.3 ผขูอรับการประเมินไดพัฒนาแลว                 
ใหสถานศึกษาสงหนังสือแจง รายละเอียด              
ที่พัฒนาถึง สพป.เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินตอไป 
7.4 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการ
พัฒนาตามขอสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ                
สงเกินเวลาที่ก าหนดถือวาสละสิทธิ์ 
7.5กรณีผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และมี 
ผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.ก าหนดถือวา 
ไมผานการประเมินใหเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไมอนุมัติ 

-ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตไดรับแจง 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ. 
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุม
ประจ าเดือนและด าเนินการสงเอกสารดัง
กลาวภายใน 2 วันหลังจาก กศจ.มีมติ 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต 
คณะกรรมการแจงผลการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต 
สถานศึกษาแจงรายละเอียดการพัฒนาฯ 
 
 
-ด าเนินการน าผลการประเมินฯ เขา กศจ. 
เพ่ือขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่
มีการจัดประชุมประจ าเดือน 
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8 

7.6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงมติ กศจ.                    
ไมอนุมัติผลการประเมิน ดานที่ 1 และดานที่ 2 
7.7 สพป.แจงผลการพิจารณา ไมอนุมัติ                      
ใหสถานศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบ       
ดวย 
-ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทาง
วิชาการ 
-ผลการประเมินดานที่ 1 และ 2 และขอสังเกต 
ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1 
8.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผล                        
การประเมินดานที่ 3 พิจารณาเห็นสมควรให
ปรับปรุงซึ่งผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตาม 
ขอสังเกตของ กรรมการและผลงานทางวิชาการอยู 
ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติให 
ปรับปรุงได ภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ 
ส านักงาน ก.ค.ศ.แจงมติใหส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาทราบ 
8.1.1 สพป.ด าเนินการแจง มติ ก.ค.ศ.ให 
สถานศึกษา/ผูขอฯ ทราบ 
8.1.2 เมื่อผขูอรับการประเมินปรับปรุง ดานที่ 3 
แลว น าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว สง สพป. 
8.1.3 สพป.ด าเนินการสงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. 
8.1.4 ส านักงาน ก.ค.ศ.สงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและ
ประเมิน 
8.2 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ 
ประเมินดานที่ 3 พิจารณาเห็นยังปรับปรุงไม 
ครบถวนตามขอสังเกตและเห็นควร ใหปรับปรุงอีก 
ครั้งหนึ่ง และ กศจ.มีมติใหปรับปรุงไดภายในเวลา 
3 เดือน นับแตวันที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.แจงมติให 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ 
8.1.1 สพป.ด าเนินการแจง มติ ก.ค.ศ.                                  
ใหสถานศึกษา/ผูขอฯ ทราบ 

- ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
-ด าเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจงมติ กศจ. 
 
- ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจงมติจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ผูขอฯ สงงานปรับปรุงเรียบรอย 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจงมติจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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8.2.2 เมื่อผขูอรับการประเมินปรับปรุง ดานที่ 3 
แลวน าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว สง สพป. 
8.2.3 สพป.ด าเนินการสงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. 
8.2.4 ส านักงาน ก.ค.ศ.สงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและ 
ประเมิน 
8.3 กรณีผูขอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียนหรือ หรือผลงานทางวิชาการท่ี 
ปรับปรุงตามขอสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือสงเกินเวลาที่ก าหนดถือวาสละสิทธิ์ 
8.4 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไมอนุมัติ 
8.4.1 ส านักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาและ 
ขอสังเกตของคณะกรรมการใหส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
8.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
8.5.1 ส านักงานก.ค.ศ. ขออนุมัติ ก.ค.ศ. มีมติให 
มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
8.5.2 ส านักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ ก.ค.ศ.ให สพป.
ทราบ 
8.5.3 สพป.แจงมติ ก.ค.ศ. อนุมัติใหมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญ ไปยัง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอ 
มติอนุมัติ กศจ. ใหผูมีอ านาจตาม มาตรา 53 สั่ง 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
8.5.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และสง 
ค าสั่งใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
8.5.5 สพป.แจงผลการประเมินให สถานศึกษา 
ของผูขอฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
ใหด าเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบ 
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ สพป.ไดรับค าขอและ 
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากด าเนินการไมแลวว
เสร็จให สพป.แจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับการ
ประเมินทราบและเรงรัดการด าเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ผูขอฯ สงงานปรับปรุงเรียบรอย 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
-ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 
 
-ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจงมติจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์                      
ว17/2552 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ/รองผู้อ านวยการช านาญการเชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ/
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
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การประชาสัมพันธแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
 
ผูประสงคขอรับการประเมินยื่นค าขอไดตลอดป 
รอบปละ 1 ครั้ง โดยสงค าขอพรอมทั้งผลการ 
ปฏิบัติงาน(คือ เอกสารผลการพัฒนา ผูเรียนและ 
ผลงานทางวิชาการ)ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน                     
เพ่ือตรวจสอบและรับรอง เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
หลักฐานของผูขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.1 กรณีผูที่จะเกษียณอายุราชการใหยื่นค าขอ 
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาชั้นตน 
ตรวจสอบและรับรองแลวเสนอ ถึง ส านักงาน ก.ค.ศ. 
กอนที่เกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน 
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
3.3 สพป.สงค าขอพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน(ดาน 
ที่ 3) จ านวน 4 ชุด ไปยัง ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ขออนุมัติคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินฯ ดานที่ 1 คือ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ดานที่ 2 คือ ดานความ
รคูวามสามารถ ตอ ก.ค.ศ. และแตงตั้งโดย ก.ค.ศ.
ส านักงาน ก.ค.ศ. แจงประกาศแตงตั้ง 
คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 เพ่ือประเมินด้านที่1                  
ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ 
คณะกรรมการประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
6.1 กรณีผลการประเมินท้ัง 2 ดาน ผานเกณฑ ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดและก.ค.ศ. พิจารณาแลว มีมติให 
ผานการประเมินทั้ง 2 ดาน ให ส านักงาน ก.ค.ศ. 
สงผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งผลการประเมิน ดาน 
ที่ 1 และ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 
ใหคณะกรรมการชุดที่ 2 ตอไป 

- ด าเนินการภายใน 3 วัน นับแตวันได
รับหนังสือ 
-ด าเนินการลงทะเบียนรับค าขอและ 
ผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ผูขอรับ 
 
 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วัน นับแตได
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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6.2 กรณีผลการประเมินดานใดไมผานเกณฑและ 
คณะกรรมการมีความเห็นวาผลการประเมินอยูใน 
วิสัยที่สามารถพัฒนาใหผานเกณฑไดใ้หคณะกรรมการ 
แจงส านักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือแจงส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ใหผูขอรับการประเมินพัฒนาตามขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่ 1ภายใน 3เดือน นับแตวันที่
ไดรับแจงใหพัฒนาไดไมเกิน 2ครั้ง ครั้งละไมเกิน 3
เดือน 
6.3 ผูขอรับการประเมินไดพัฒนาแลว ใหสถาน
ศึกษาสงหนังสือแจงรายละเอียดที่พัฒนาถึง สพป. 
เพ่ือสงส านักงาน ก.ค.ศ. และเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินตอไป 
6.4 กรณีผขูอรับการประเมินไมสงรายละเอียดการ 
พัฒนาตามขอสังเกตภายในเวลาที่ก าหนดหรือสง 
เกินเวลาที่ก าหนดถือวาสละสิทธ 
6.5 กรณีผขูอรับการประเมินไดพัฒนาแลว และ                 
มีผลการประเมินไมผานเกณฑที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                      
ถือวาไมผานการประเมินใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา                
ไมอนุมัติและใหส านักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณา 
ใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับการ 
ประเมินทราบ 
6.6 สพป.แจงผลการพิจารณา ไมอนุมัติ ให 
สถานศกึษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
การประเมินดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน 
7.1ส านักงาน ก.ค.ศ. สงผลการปฏิบัติงาน                        
ซึ่งประกอบดวย 
-ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผลงานทาง 
วิชาการ 
-ผลการประเมินดานที่ 1 และ 2 และขอสังเกต 
ของคณะกรรมการชุดที่1 
7.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ 
ประเมินดานที่ 3 พิจารณาเห็นสมควรใหปรับปรุง 
ซึ่งผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ผลงานทางวิชาการใหปรับปรุงตามขอสังเกต 
ของกรรมการและผลงานทางวิชาการอยูในวิสัยที่ 
สามารถปรับปรุงได และ ก.ค.ศ. มีมติใหปรับปรุง 
ได ภายในเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ ส านักงาน 
ก.ค.ศ.แจงมติใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต
สพป.รับลงทะเบียนเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต 
สถานศึกษาแจงรายละเอียดการพัฒนา 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต 
ส านักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ ก.ค.ศ. 
- ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

 



ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 7.1.1 สพป.ด าเนินการแจง มติ ก.ค.ศ.ให 

สถานศึกษา/ผูขอฯทราบ 
7.1.2 เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุง ดานที่ 3 
แลวน าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว สง สพป. 
7.1.3 สพป.ด าเนินการสงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. 
7.1.4 ส านักงาน ก.ค.ศ.สงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมิน 
7.2 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ 
ประเมินดานที่ 3 พิจารณาเห็นยังปรับปรุงไม 
ครบถวนตามขอสังเกตและเห็นควร ใหปรับปรุงอีก 
ครั้งหนึ่ง และ กศจ.มีมติใหปรับปรุงไดภายในเวลา 
3 เดือน นับแตวันที่ ส านักงาน ก.ค.ศ.แจงมติให 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ 
7.2.1 สพป.ด าเนินการแจง มติ ก.ค.ศ.ให 
สถานศึกษา/ผูขอฯ ทราบ 
7.2.2 เมื่อผูขอรับการประเมินปรับปรุง ดานที่ 3 
แลวน าเอกสารที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว สง สพป. 
7.2.3 สพป.ด าเนินการสงเอกสารที่ปรับปรุงแลว 
ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. 
7.2.4 ส านักงาน ก.ค.ศ.สงเอกสารที่ปรับปรุง 
แลว เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและ 
ประเมิน 
7.3 กรณีผขูอรับการประเมินไมสงผลการพัฒนา 
คุณภาพผูเรียนหรือผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุง 
ตามขอสังเกตภายในเวลาที่ก าหนดหรือสงเกินเวลา 
ที่ก าหนดถือวาสละสิทธิ์ 
7.4 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ไมผานเกณฑที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไมอนุมัติ 
7.4.1 ส านักงาน ก.ค.ศ.แจงผลการพิจารณาและ 
ขอสังเกตของคณะกรรมการใหส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา เพ่ือแจงผูขอรับการประเมินทราบ 
7.5 กรณีผลการประเมินดานที่ 3 ผานเกณฑที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
7.5.1 ส านักงานก.ค.ศ. ขออนุมัติ ก.ค.ศ. มีมติให 
มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจงมติจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ผูขอฯ สงงานปรับปรุงเรียบรอย 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับแจงมติจาก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแตวันที่ 
ผูขอฯ สงงานปรับปรุงเรียบรอย 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
- ด าเนินการโดยส านักงาน ก.ค.ศ. 
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7.5.2 ส านักงาน ก.ค.ศ. แจงมติ ก.ค.ศ.ให สพป.
ทราบ 
7.5.3 สพป.แจงมติ ก.ค.ศ. อนุมัติใหมีวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญ ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอ 
มติอนุมัติ กศจ. ใหผูมีอ านาจตาม มาตรา 53 สั่ง 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
7.5.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่ง 
แตงตั้งใหมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และสง 
ค าสั่งใหส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่ 
เกี่ยวของทราบ 
7.5.5 สพป.แจงผลการประเมินให สถานศึกษา 
ของผูขอฯและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
ใหด าเนินการประเมินใหแลวเสร็จภายในรอบ 
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ สพป.ไดรับค าขอและ 
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากด าเนินการไมแลว 
เสร็จให สพป.แจงสถานศึกษาเพ่ือแจงผูขอรับการ 
ประเมินทราบและเรงรัดการด าเนินการใหแลว 
เสร็จโดยเร็ว 

-ด าเนินการโดยส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
-ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
-ภายใน 2 วัน นับแตวันที่ไดรับค าสั่ง 
-ด าเนินการโดย ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 


