กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อ นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

การกําหนดแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
การให้คําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประสานงานกับกลุ่มต่างๆในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นเพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิวิทยฐานะชํานาญการ หลักเกณฑ์ ว17/2552
วิทยฐานะ ครูชํานาญการ/รองผู้อํานวยการชํานาญการ/ผู้อํานวยการชํานาญการ/ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
การประเมินเพือ่ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิวิทยฐานะชํานาญการ หลักเกณฑ์ ว17/2552
วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ/รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ/ผูอ้ ํานวยการชํานาญการพิเศษ/
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ/รองผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามิวิทยฐานะชํานาญการ หลักเกณฑ์ ว17/2552
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ/รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ/ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์ เ ชี่ยวชาญ/รอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ/ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
การประเมิ น เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามิ วิ ท ยฐานะชํ า นาญการ หลั ก เกณฑ์
ว17/2552 วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษ/
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การกาหนดแผนการดาเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่
1
2
3

4
5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
จัดทําแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนฯ
มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มบริหาร
งานบุคคลให้สอดคล้องกับภาระงานทีร่ ับผิดชอบ
ได้แก่งานด้านต่างๆ ดังนี้
-งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
-งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
-งานธุรการ
ให้บุคลากรในกลุมกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย่
ระดับบุคคล
ติดตาม
ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในกลุ่มตามตัวชี้วัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงาน
ของกลุม่ บริหารงานบุคคล
2. มีการดําเนินการตามข้อ 1 และมีการดําเนินงาน
ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนฯ
3. มีการดําเนินการตามข้อ 1-2 และมีการ
มีการมอบหมายงานให้กับบุคลากรใน
กลุ่มบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถและภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
4. มีการดําเนินการตามข้อ 1-3 และมีตัวชี้วัด
การปฏิบัตงิ านของบุคลากรในกลุม่ ทุกคน
5. มีการดําเนินการตามข้อ 1-4 และมีการ
ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุม่ ตามตัวชี้วัด

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง การกําหนดแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดผลงาน : ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ระดับค่าคะแนน
รายการประเมิน

1. จัดทําแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. ดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนฯ
3. มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มบริหาร
งานบุคคลให้สอดคล้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ
4. ให้บุคลากรในกลุ่มกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับบุคคล
5. ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มตามตัวชี้วัด

จาเป็นต้อง ปรับปรุง
พอใช้
ได้รับการ (ทําได้ไม่ (ทําได้น้อย
ปรับปรุง ถึง 1 ใน กว่าครึ่ง
อย่างยิ่ง
4)
แต่มากกว่า
(ไม่สามารถ
1 ใน 4)
ประเมินได้)

ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
(ทําได้ (ทําได้
(ทําได้
มากกว่า มากกว่า 3
ครบ
ครึ่ง) ใน 4 แต่ยัง ทั้งหมด)
ไม่ครบ)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุม่ ทุกคน
เป็นไปตามขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
ดําเนินการกลั่นกรองงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
แจ้งบุคลากรในกลุม่ แก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด
ดําเนินการตามข้อ 2 และนําเสนอการปฏิบัติงาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ของผู้บงั คับบัญชา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีการกลั่นกรองงานของบุคลากร
ในกลุ่มทุกคน นําเสนอได้ครบถ้วน ถูกต้อง
2. มีการดําเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
3. บุคลากรในกลุม่ มีการแก้ไขข้อผิดพลาด
4. มีการให้ความเห็น ประกอบการพิจารณา
แก่ผู้บงั คับบัญชา

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง การกลั่นกรองงานของกลุม่ บริหารงานบุคคลก่อนเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
ตัวชี้วัดผลงาน : ร้อยละของการเสนองานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง
ระดับค่าคะแนน
รายการประเมิน

1. กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุม่ ทุกคน
เป็นไปตาม ขั้นตอน ระบบ กฎหมายและ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. ดําเนินการกลั่นกรองงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
3. แจ้งบุคลากรในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด
4. ดําเนินการตามข้อ 2 และนําเสนอการ
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ ังคับบัญชา

จาเป็นต้อง ปรับปรุง
พอใช้
ได้รับการ (ทําได้ไม่ (ทําได้น้อย
ปรับปรุง ถึง 1 ใน กว่าครึ่ง
อย่างยิ่ง
4)
แต่มากกว่า
(ไม่สามารถ
1 ใน 4)
ประเมินได้)

ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
(ทําได้ (ทําได้
(ทําได้
มากกว่า มากกว่า 3
ครบ
ครึ่ง) ใน 4 แต่ยัง ทั้งหมด)
ไม่ครบ)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ งานด้านการบริหารงานบุคคล แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ให้คําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ในกลุ่มบริหารงานบุคคลในงานด้านต่างๆ ดังนี้
-งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
-งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
-งานธุรการ
* การให้คําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานมีวิธี
ปฏิบัติ
โดยการพูดคุยเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่อง พูดคุยใน
กลุ่มงานเดียวกันและมีการประชุมในกลุ่มบริหาร
งานบุคคล

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. บุคลากรในกลุม่ สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างถูกต้อง
2. ให้คําปรึกษาทุกครัง้ ที่มีการร้องขอ
3. ให้คําแนะนําทุกครัง้ ที่มเี รื่องเข้าใหม่หรือ
เป็นเรื่องยุ่งยาก/ซับซ้อน
4. ประชุมบุคลากรในกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง การให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ งานด้านการบริหารงานบุคคล แก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดผลงาน :ร้อยละของการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาที่กําหนด
ระดับค่าคะแนน
รายการประเมิน

1.ให้คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัตงิ านให้แก่
บุคลากรในกลุม่ บริหารงานบุคคลในงานด้าน
ต่างๆ ดังนี้
-งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
-งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
-งานธุรการ
* การให้คําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานมีวิธี
ปฏิบัติโดยการพูดคุยเฉพาะบุคคลเฉพาะเรือ่ ง
พูดคุยใน กลุ่มงานเดียวกันและมีการประชุมใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

จาเป็นต้อง ปรับปรุง
พอใช้
ได้รับการ (ทําได้ไม่ (ทําได้น้อย
ปรับปรุง ถึง 1 ใน กว่าครึ่ง
อย่างยิ่ง
4)
แต่มากกว่า
(ไม่สามารถ
1 ใน 4)
ประเมินได้)

ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
(ทําได้ (ทําได้
(ทําได้
มากกว่า มากกว่า 3
ครบ
ครึ่ง) ใน 4 แต่ยัง ทั้งหมด)
ไม่ครบ)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่
1

2

3
4
4

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้
งานวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทัง้ สํานักงานเขตพื้นที่
และสถานศึกษา
งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหาร
สถานศึกษาและตําแหน่งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
-การช่วยราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-การบริหารอัตรากําลังเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กําหนด
-มีข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากําลัง
ถูกต้องครบถ้วน
-ดําเนินการตามปฏิทินที่สพฐ.กําหนด
-นําเสนอองค์คณะบุคคลทันตามกําหนด
-ได้บุคลากรปฏิบัติงานตามความต้องการ
ของหน่วยงาน
-นําเสนอข้อมูลบุคคลต่อผูบ้ ังคับบัญาเพื่อ
พิจารณาอย่างครบถ้วน
-นําเสนอองค์คณะบุคคลพิจารณาได้อย่าง
สมเหตุสมผล

งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง -ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินทีส่ พฐ.กําหนด
การศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ
-นําเสนอองค์คณะบุคคลพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง
งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ทางการศึกษา
-การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาตามนโยบาย/จุดเน้นของส่วนกลางและ
ได้รับการพัฒนาตามที่หน่วยงานกําหนด
และแผนงาน/โครงการของสพป.พะเยา เขต 2
* การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ -มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
บุคลากรในกลุม่ บริหารงานบุคคล มีวิธีปฏิบัติโดย ตามระยะเวลาที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน
การดําเนินการทัง้ ในช่วงก่อนปฏิบัตงิ าน ระหว่าง
ปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัตงิ าน

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัตงิ านของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดผลงาน : ร้อยละของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ระดับค่าคะแนน
รายการประเมิน

กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ ดังนี้
1. งานวางแผนอัตรากําลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทัง้ สํานักงานเขตพื้นที่
และสถานศึกษา
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งสายงานการสอน สายงาน
บริหารสถานศึกษาและตําแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) -การช่วย
ราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ
4. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามนโยบาย/จุดเน้นของส่วนกลาง และ

แผนงาน/โครงการของสพป.พะเยา เขต 2
* การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล มีวิธีปฏิบัติ
โดยการดําเนินการทัง้ ในช่วงก่อนปฏิบัตงิ าน
ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน

จาเป็นต้อง ปรับปรุง
พอใช้
ได้รับการ (ทําได้ไม่ (ทําได้น้อย
ปรับปรุง
ถึง 1 ใน กว่าครึ่ง
อย่างยิ่ง
4)
แต่มากกว่า
(ไม่สามารถ
1 ใน 4)
ประเมินได้)

ดี
ดีมาก
(ทําได้ (ทําได้
มากกว่า มากกว่า 3
ครึ่ง) ใน 4 แต่ยัง
ไม่ครบ)

ดีเยี่ยม
(ทําได้
ครบ
ทั้งหมด)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เรื่อง การประสานงานกับกลุ่มต่างๆในสพป./หน่วยงานอื่นเพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ประสานงานกับกลุ่มต่างๆในสพป./หน่วยงานอื่น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ดังนี้
-กลุ่มต่างๆใน สพป.พะเยา เขต 2
-สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
-สถานศึกษา
* การประสานงานเพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีวิธีปฏิบัติโดยการ
ประสานงานอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ประสานงานทุกครั้งที่การปฏิบัติงาน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น หรือ
หน่วยงานอื่น
2. สร้างความเข้าใจในการทํางานก่อน
การปฏิบัตงิ านทุกครั้งทีม่ ีการทํางานร่วมกัน

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
เรื่อง การประสานงานกับกลุ่มต่างๆในสพป ./หน่วยงานอื่นเพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์

ตัวชี้วัดผลงาน : ร้อยละของความสําเร็จในการประสานงานกับกลุ่มต่างๆหรือหน่วยงานอื่น
ระดับค่าคะแนน
รายการประเมิน

1.ประสานงานกับกลุ่มต่างๆในสพป./หน่วยงาน
อื่นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้
-กลุ่มต่างๆใน สพป.พะเยา เขต 2
-สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
- สถานศึกษา
* การประสานงานเพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีวิธีปฏิบัติโดยการ
ประสานงานอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

จาเป็นต้อง ปรับปรุง
พอใช้
ได้รับการ (ทําได้ไม่ (ทําได้น้อย
ปรับปรุง ถึง 1 ใน กว่าครึ่ง
อย่างยิ่ง
4)
แต่มากกว่า
(ไม่สามารถ
1 ใน 4)
ประเมินได้)

ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
(ทําได้ (ทําได้
(ทําได้
มากกว่า มากกว่า 3
ครบ
ครึ่ง) ใน 4 แต่ยัง ทั้งหมด)
ไม่ครบ)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 1. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
หลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะ ครูชานาญการ/รองผู้อานวยการชานาญการ/
ผู้อานวยการชานาญการ/ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
- ดาเนินการภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
ประเมินฯ
2 ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี
-ดาเนินการลงทะเบียนรับคาขอและ
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอพร้อมทั้งผลการ
ผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ผู้ขอรับ
ปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
การประเมินส่งคาขอฯและผลการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอถึงสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3 ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
- ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้ลงทะเบียน
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.1กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอ
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึง สพป.ก่อนที่
เกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4

5
6

3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ดาเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ.
ประเมินฯ ด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุมประจาเดือน
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 คือ
ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ 3 คือ
ด้านผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง
- ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ
ด้านที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้
ขอรับการประเมินกรรมการคนที่ 2 และกรรมการ
คนที่ 3 ทราบ
6.1 สพป.แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอฯ เพื่อ - ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
รับการประเมินฯ และประสานกรรมการคนที่ 2
จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และคนที่ 3 เพื่อนัดวันประเมินฯ
6.2 สพป.ส่งประกาศให้กรรมการคนที่ 2 และคน

7
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9

ที่ 3 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และ
เอกสารเพื่อเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการ
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้าน
ที่ 3
7.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้
คณะกรรมการแจ้ง สพป. เพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมิน
แล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
7.2 ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้
สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึง
สพป. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ
ประเมินต่อไป
7.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียด
การพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือ
ส่งเกินเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
7.4กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมี
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ถือ
ว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ
7.5 สพป.แจ้งผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ ให้
สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
7.6 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนดให้ สพป.เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะชานาญการ
กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติ อนุมัติ
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะครูชานาญการ
8.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดออกคาสั่งแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะชานาญการ และส่งคาสั่งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
สพป.แจ้งผลการประเมินให้ สถานศึกษาของผู้
ขอรับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่
คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินฯ

-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่
สถานศึกษาแจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ

-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ. เพื่อขอ
อนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มีการจัดประชุม
ประจาเดือน
- ดาเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต่ สานักงานศึกษา
ธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ.
-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ. เพื่อขอ
อนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มีการจัดประชุม
ประจาเดือน
- ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

- ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง

10 ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ สพป.ได้รับคาขอและ
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จให้ สพป.แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบและเร่งรัดการดาเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว

-ดาเนินการแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบหาก สพป.ดาเนินการไม่เสร็จภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 2. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ หลักเกณฑ์
ว17/2552 วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ/รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ/ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ/
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ/รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
ที่
1
2

3

4

5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินฯ
ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน(คือ เอกสารผลการพัฒนา ผู้เรียนและ
ผลงานทางวิชาการ)ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อ
ตรวจสอบ และรับรองเสนอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอ
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึง สพป.ก่อนที่
เกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2
คือ ด้านความรู้ความสามารถ ต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 เพื่อประเมิน ด้าน
ที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้
ความสามารถ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
-ดาเนินการลงทะเบียนรับคาขอและ ผลการปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ผู้ขอรับการประเมินส่งคาขอฯและผลการ
ปฏิบัติงาน

- ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้ลงทะเบียน

- ดาเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ.
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุมประจาเดือน

- ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ที่
6

7

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเแจ้งสถานศึกษาของ
ผู้ขอรับการประเมิน,กรรมการคนที่ 2 และ
กรรมการคนที่ 3 (ชุดที่ 1) ทราบ
6.1 สพป.แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอฯ เพื่อ
รับการประเมินฯ และประสานกรรมการคนที่ 2
และคนที่ 3 เพื่อนัดวันประเมินฯ
6.2 สพป.ส่งประกาศให้กรรมการคนที่ 2 และคน
ที่ 3 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และ
เอกสารเพื่อเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
7.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการ
แจ้ง สพป. เพื่อแจ้งสถานศึกษาภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้
ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
7.2 ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้
สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึง
สพป. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ
ประเมินต่อไป
7.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียด
การพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด หรือ
ส่งเกินเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
7.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมี
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ถือ
ว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ
7.5 สพป.แจ้งผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ ให้
สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
7.6 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนดให้ สพป.เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด พิจารณาอนุมัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่
คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินฯ

-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่
สถานศึกษาแจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ

-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ.
เพื่อขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มี
การจัดประชุมประจาเดือน
-ดาเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ.
-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ.
เพื่อขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มี
การจัดประชุมประจาเดือน

ที่
8

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สพป.เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอ
-ดาเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประเมิน
ชุดที่ 2 ในคราวแรกที่มีการจัดประชุม
ด้านที่ 3 (บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมาจากบัญชีที่
ประจาเดือน
ก.ค.ศ.กาหนด)และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
9 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง
- ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการประเมินชุดที่ 2
10 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศให้
- ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
คณะกรรมการชุดที่ 2 และผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ของคณะกรรมการดังกล่าว ทราบ
10.1 ดาเนินการประสานคณะกรรมการชุดที่ 2
นัดประชุมครั้งที่ 1 เพื่อมอบหมายเอกสารผลการ
ปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ ก.ค.ศ.กาหนด
10.1.1 เตรียมเอกสารผลงานทางวิชาการ
ของผู้ขอฯ จานวน 3 ชุด พร้อมผลการประเมิน
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ 1
10.1.1 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม
10.1.2 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่า
พาหนะ , ค่าเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,ค่าที่พัก,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าอ่านผลงานทาง
วิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
10.2 ดาเนินการประสานคณะกรรมการ ชุดที่ 2 - ดาเนินการเมือ่ สพป.มีงบประมาณที่จะดาเนินการ
นัดประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการประเมินผล
ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 หรืองบประมาณ
การปฏิบัติงาน (การประเมินด้านที่ 3)
มาจาก สพฐ.
10.2.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11
และ ก.ค.ศ.12
10.2.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม
10.2.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม
10.2.4 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่าพาหนะ ,
ค่าเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,ค่าที่พัก, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม,ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
10.3 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 3 พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุง
ซึ่งผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตของกรรมการและผลงานทางวิชาการอยู่
ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้และ กศจ. มีมติให้
ปรับปรุงได้ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่
สพป.แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ
10.3.1 สพป.นาผลการประเมินด้านที่ 3
เสนอ กศจ. เพื่อขอมติให้ปรับปรุงได้ และแจ้งผู้
ขอรับการประเมินทราบ
10.3.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง ด้าน
ที่ 3 แล้วนาเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง
สพป.
10.3.3 สพป.ดาเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุง
แล้ว เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและ
ประเมิน
10.4 ดาเนินการประสานคณะกรรมการ ชุดที่ 2
นัดประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ปรับปรุงครั้งที่1 (ด้านที่ 3)
10.4.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 และ
ก.ค.ศ.12
10.4.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม
10.4.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม
10.4.4 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่า
พาหนะ , ค่าเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,ค่าที่พัก,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าอ่านผลงานทาง
วิชาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
10.5 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 3 พิจารณาเห็นยังปรับปรุงไม่
ครบถ้วนตามข้อสังเกตและเห็นควรให้ปรับปรุงอีก
ครั้งหนึ่ง และ กศจ.มีมติให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา
3 เดือน นับแต่วนั ที่ สพป.แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ.
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจาเดือน

-ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ กศจ.มีมติ
ให้ปรับปรุงได้
-ดาเนินการลงทะเบียนรับเอกสารที่ปรับปรุง
แล้วภายในวันที่ผู้ขอฯส่ง
- ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวัน
ที่ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ดาเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณ
ที่จะดาเนินการประชุมคณะกรรมการชุด
ที่ 2 หรืองบประมาณมาณมาจาก สพฐ.

-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ.
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจาเดือน

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
10.5.1 สพป.นาผลการประเมินด้านที่ 3 เสนอ
กศจ. เพื่อขอมติ ให้ปรับปรุงได้ และแจ้งผู้ขอรับ
การประเมินทราบ
10.5.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง ด้านที่ 3
แล้วนาเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง สพป.
10.5.3 สพป.ดาเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุง
แล้ว เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมิน
10.6 ดาเนินการประสานคณะกรรมการ ชุดที่ 2
นัดประชุม ครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ปรับปรุงครั้งที่2 (ด้านที่ 3)
10.6.1 เตรียมเอกสารประเมิน ก.ค.ศ.11 และ
ก.ค.ศ.12
10.6.2 เตรียมเอกสารระเบียบวาระการประชุม
10.6.3 เตรียมเอกสารรายงานการประชุม
10.6.4 เตรียมเอกสารรายงานการเดินทาง
และเอกสารอื่น ๆ ที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่าพาหนะ ,
ค่าเบี้ยเลี้ยง ,เบี้ยประชุม,ค่าที่พัก,ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม,ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ และ
ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ
10.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
ตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนดหรือส่งเกินเวลา
ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
10.8 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด ให้เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ
10.8.1 สพป.แจ้งผลการพิจารณาและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ให้สถานศึกษา เพื่อ
แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
10.9 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด ให้ เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
10.9.1 กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มีมติ อนุมัติ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา53
สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ กศจ.มีมติ
ให้ปรับปรุงได้
-ดาเนินการลงทะเบียนรับเอกสารที่ปรับปรุง
แล้วภายในวันที่ผู้ขอฯส่ง
- ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวัน
ที่ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ดาเนินการเมื่อ สพป.มีงบประมาณที่จะดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 หรืองบประมาณมาณ
มาจาก สพฐ.

-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ.
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจาเดือน
-ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ กศจ.มีมติ
-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ.
ในคราวแรกที่มีการประชุมประจาเดือน
-จัดส่งสาเนาคาสั่งมายัง สพป. เพื่อทราบ
และดาเนินการ

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
10.9.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดออกคาสั่ง - ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และส่งคาสั่ง
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
11 สพป.แจ้งผลการประเมินให้ สถานศึกษาของผู้
- ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ขอรับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ
12 ระยะเวลา 1 ปี นับแต่ วันที่ สพป.ได้รับคาขอและ -ดาเนินการแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากดาเนินการไม่แล้ว
ทราบหาก สพป.ดาเนินการ ไม่เสร็จภายในรอบ
เสร็จให้ สพป.แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ ระยะเวลา 1 ปี
ประเมินทราบและเร่งรัดการดาเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 3. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์
ว17/2552 วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ/รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ/ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
/รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ที่
1
2

3

4

5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอพร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน(คือ เอกสารผลการพัฒนา ผู้เรียนและ
ผลงานทางวิชาการ)ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อ
ตรวจสอบ และรับรอง เสนอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอ รับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอ
พร้อมทั้งผลการ ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึง สพป.ก่อนที่
เกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.3 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาหลักฐานและ กลั่นกรองผลงานทาง
วิชาการ ก่อนนาเสนอ ก.ค.ศ. ทัง้ นี้ในการ กลั่นกรอง
อาจตั้งกรรมการขั้นเพื่อช่วยกลั่นกรองก็ได้
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2
คือ ด้านความรู้ความสามารถ ต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 เพื่อประเมิน ด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
-ดาเนินการลงทะเบียนรับคาขอและ
ผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ผู้ขอรับ

การประเมินส่งคาขอฯและผลการปฏิบัติงาน
-ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้ลงทะเบียน

-ดาเนินการเสนอให้ กศจ.พิจารณาใน
คราวแรกที่มีการจัดประชุมประจาเดือน
- ดาเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ.
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุมประจาเดือน

- ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ที่
6

7

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเแจ้งสถานศึกษาของ
ผู้ขอรับการประเมิน,กรรมการคนที่ 2 และ
กรรมการคนที่ 3 (ชุดที่ 1) ทราบ
6.1 สพป.แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอฯ เพื่อ
รับการประเมินฯ และประสานกรรมการคนที่ 2 และคนที่
3 เพื่อนัดวันประเมินฯ (ประเมินให้แล้วเสร็จภายในเวลา
3 เดือน นับแต่วันที่ สพป.ได้รับคาขอจากสถานศึกษา)
6.2 สพป.ส่งประกาศให้กรรมการคนที่ 2 และคน
ที่ 3 และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และ
เอกสารเพื่อเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
7.1 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ ที่
ก.ค.ศกาหนดและ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาแล้ว มีมติให้ผ่านการประเมิน
ทั้ง 2 ด้าน ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) พร้อมทั้งผลการประเมิน
ด้านที่ 1 และ 2 และความเห็นของคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 จานวน 4 ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ.ต่อไป
7.2 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการ
แจ้ง สพป. เพื่อแจ้งสถานศึกษาภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับ
การประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้
พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
7.3 ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้
สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้ง รายละเอียดที่พัฒนาถึง สพป.
เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
7.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการ
พัฒนาตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่กาหนด หรือส่ง
เกินเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
7.5กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมี
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ถือว่าไม่ผ่าน
การประเมินให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณาไม่อนุมัติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

- ดาเนินการขออนุมัติมติจาก กศจ.
ในคราวแรกที่มีการจัดประชุมประจาเดือน
และดาเนินการส่งเอกสารดังกล่าว
ภายใน 2 วันหลังจาก กศจ.มีมติ

-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่
คณะกรรมการแจ้งผลการประเมินฯ

-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่
สถานศึกษาแจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ

-ดาเนินการนาผลการประเมินฯ เข้า กศจ.
เพื่อขออนุมัติผลประเมินฯ ในคราวแรกที่มี
การจัดประชุมประจาเดือน

ที่
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กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
7.6 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ.ไม่ - ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
7.7 สพป.แจ้งผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ ให้
-ดาเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต่
สถานศึกษา เพื่อแจ้ง ผู้ขอรับการประเมินทราบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติ กศจ.
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
สานักงาน ก.ค.ศ. ส่งผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย
- ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ
-ผลการประเมินด้านที่ 1 และ 2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ ชุดที่ 1
8.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 3 พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุง
ซึ่งผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตของ กรรมการและผลงานทางวิชาการอยู่
ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้
ปรับปรุงได้ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่
สานักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ
8.1.1 สพป.ดาเนินการแจ้ง มติ ก.ค.ศ.ให้
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
สถานศึกษา/ผู้ขอฯ ทราบ
ได้รับแจ้งมติจาก สานักงาน ก.ค.ศ.
8.1.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง ด้านที่ 3
แล้ว นาเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง สพป.
8.1.3 สพป.ดาเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว -ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
ผู้ขอฯ ส่งงานปรับปรุงเรียบร้อย
8.1.4 สานักงาน ก.ค.ศ.ส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว -ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมิน
8.2 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 3 พิจารณาเห็นยังปรับปรุงไม่
ครบถ้วนตามข้อสังเกตและเห็นควร ให้ปรับปรุงอีก
ครั้งหนึ่ง และ กศจ.มีมติให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา
3 เดือน นับแต่วันที่ สานักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ
8.1.1 สพป.ดาเนินการแจ้ง มติ ก.ค.ศ.ให้
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
สถานศึกษา/ผู้ขอฯ ทราบ
ได้รับแจ้งมติจาก สานักงาน ก.ค.ศ.

ที่
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กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
8.2.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง ด้านที่ 3
แล้วนาเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง สพป.
8.2.3 สพป.ดาเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว
ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
8.2.4 สานักงาน ก.ค.ศ.ส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและ
ประเมิน
8.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหรือ หรือผลงานทางวิชาการที่
ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนด
หรือส่งเกินเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
8.4 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ
8.4.1 สานักงาน ก.ค.ศ.แจ้งผลการพิจารณาและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
8.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
8.5.1 สานักงานก.ค.ศ. ขออนุมัติ ก.ค.ศ. มีมติให้
มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
8.5.2 สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ สพป.ทราบ
8.5.3 สพป.แจ้งมติ ก.ค.ศ. อนุมัติให้มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ไปยัง สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอ
มติอนุมัติ กศจ. ให้ผู้มีอานาจตาม มาตรา 53 สั่ง
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
8.5.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดออกคาสั่ง
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และส่ง
คาสั่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
8.5.5 สพป.แจ้งผลการประเมินให้ สถานศึกษา
ของผู้ขอฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ สพป.ได้รับคาขอและ
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากดาเนินการ ไม่แล้วเสร็จ
ให้ สพป.แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ทราบและเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ผู้ขอฯ ส่งงานปรับปรุงเรียบร้อย
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.

-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

-ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งมติจาก สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 4. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
หลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ/
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ/ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1 การประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ - ดาเนินการภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ
2 ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคาขอได้ตลอดปี
-ดาเนินการลงทะเบียนรับคาขอและ
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคาขอพร้อมทั้งผลการ
ผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ผู้ขอรับ
ปฏิบัติงาน(คือ เอกสารผลการพัฒนา ผู้เรียนและ
ผลงานทางวิชาการ)ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อ
ตรวจสอบและรับรอง เสนอสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3 ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
-ดาเนินการภายใน 2 วัน นับแต่ได้ลงทะเบียน
หลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นคาขอ
พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึง สานักงาน ก.ค.ศ.
ก่อนทีเ่ กษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.2 สพป.ตรวจคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
3.3 สพป.ส่งคาขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน(ด้าน
ที่ 3) จานวน 4 ชุด ไปยัง สานักงาน ก.ค.ศ.
4 ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
ประเมินฯ ด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ด้านที่ 2 คือ ด้าน
ความรู้ความสามารถ ต่อ ก.ค.ศ. และแต่งตั้งโดย ก.ค.ศ.
สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งประกาศแต่งตั้ง
5 คณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 เพื่อประเมิน ด้านที่ -ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
6 คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
6.1 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ ที่
ก.ค.ศ.กาหนดและก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้
ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ สานักงาน ก.ค.ศ.
ส่งผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งผลการประเมิน ด้าน
ที่ 1 และ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1
ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 ต่อไป

ที่
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กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
6.2 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผา่ นเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการ
แจ้ง สานักงาน ก.ค.ศ.เพื่อแจ้งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
6.3 ผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่ง
หนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึง สพป. เพื่อส่ง
สานักงาน ก.ค.ศ. และเพื่อเสนอคณะกรรมการชุด
เดิมตรวจและประเมินต่อไป
6.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการ
พัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนดหรือส่ง
เกินเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธ์
6.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว และมี
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด ถือ
ว่าไม่ผ่านการประเมินให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาไม่อนุมัติ
และให้สานักงาน ก.ค.ศ.แจ้งผลการพิจารณา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ
6.6 สพป.แจ้งผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ ให้
สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
7.1สานักงาน ก.ค.ศ. ส่งผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย
-ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทาง
วิชาการ
-ผลการประเมินด้านที่ 1 และ 2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่1
7.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 3 พิจารณาเห็นสมควรให้ปรับปรุง
ซึ่งผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกต
ของกรรมการและผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่
สามารถปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง
ได้ ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ สานักงาน
ก.ค.ศ.แจ้งมติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่ สพป.รับลงทะเบียน
เรื่อง

-ดาเนินการภายใน 2 วันนับตั้งแต่
สถานศึกษาแจ้งรายละเอียดการพัฒนาฯ

-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.

-ดาเนินการภายใน 2 วัน นับตั้งแต่
สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ.
- ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
7.1.1 สพป.ดาเนินการแจ้ง มติ ก.ค.ศ.ให้
สถานศึกษา/ผู้ขอฯทราบ
7.1.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง ด้านที่ 3
แล้วนาเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง สพป.
7.1.3 สพป.ดาเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว
ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
7.1.4 สานักงาน ก.ค.ศ.ส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมิน
7.2 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 สรุปผลการ
ประเมินด้านที่ 3 พิจารณาเห็นยังปรับปรุงไม่
ครบถ้วนตามข้อสังเกตและเห็นควร ให้ปรับปรุงอีก
ครั้งหนึ่ง และ กศจ.มีมติให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา
3 เดือน นับแต่วันที่ สานักงาน ก.ค.ศ.แจ้งมติให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ
7.2.1 สพป.ดาเนินการแจ้ง มติ ก.ค.ศ.ให้
สถานศึกษา/ผู้ขอฯ ทราบ
7.2.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง ด้านที่ 3
แล้วนาเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง สพป.
7.2.3 สพป.ดาเนินการส่งเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว
ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
7.2.4 สานักงาน ก.ค.ศ.ส่งเอกสารที่ปรับปรุง
แล้ว เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและ
ประเมิน
7.3 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
ตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กาหนดหรือส่งเกินเวลา
ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
7.4 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาไม่อนุมัติ
7.4.1 สานักงาน ก.ค.ศ.แจ้งผลการพิจารณาและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
7.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
7.5.1 สานักงานก.ค.ศ. ขออนุมัติ ก.ค.ศ. มีมติให้
มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งมติจาก สานักงาน ก.ค.ศ.
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ผู้ขอฯ ส่งงานปรับปรุงเรียบร้อย
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.

-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งมติจาก สานักงาน ก.ค.ศ.
-ภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ผู้ขอฯ ส่งงานปรับปรุงเรียบร้อย
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.

-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.
- ดาเนินการโดยสานักงาน ก.ค.ศ.

ที่
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กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
7.5.2 สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ.ให้ สพป.ทราบ
7.5.3 สพป.แจ้งมติ ก.ค.ศ. อนุมัติให้มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอ
มติอนุมัติ กศจ. ให้ผู้มีอานาจตาม มาตรา 53 สั่ง
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7.5.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดออกคาสั่ง
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และส่ง
คาสั่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
7.5.5 สพป.แจ้งผลการประเมินให้ สถานศึกษา
ของผู้ขอฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ให้ดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ สพป.ได้รับคาขอและ
เอกสารผลการปฏิบัติงาน หากดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จให้ สพป.แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบและเร่งรัดการดาเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดาเนินการโดยสานักงาน ก.ค.ศ.
-ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

-ดาเนินการโดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

-ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
-ดาเนินการโดย สานักงาน ก.ค.ศ.

