นางดารุณี เกตวงษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชื่อ นางดารุณี เกตวงษา
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ระดับ ชำนำญกำร
กลุ่มงำน วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1
- กำรประเมินเพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะชำนำญกำร หลักเกณฑ์
ว17/2552 วิทยฐำนะครูชำนำญกำร/รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำร/ผู้อำนวยกำรชำนำญกำร/
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
- กำรประเมินเพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ หลักเกณฑ์
ว17/2552 วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ/รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ/ผู้อำนวยกำรชำนำญ
กำรพิเศษ/ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ/ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
- กำรประเมินเพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ หลักเกณฑ์
ว17/2552 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ/รองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ/ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ/
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ/ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่
1
2.

3

4

5
6

เรื่อง 1. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการ
หลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะ ครูชานาญการ/รองผู้อานวยการชานาญการ/ผู้อานวยการ
ชานาญการ/ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กำรประชำสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินฯ -ดำเนินกำรภำยใน 3 วัน นับแต่วันได้รับ
หนังสือ
ผู้ประสงค์ขอรับกำรประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี
-ดำเนินกำรลงทะเบียนรับคำขอและผลกำร
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนภำยในวันที่ผู้ขอรับกำรประเมิน
(ด้ำนที่ 3) ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและ ส่งคำขอฯและผลกำรปฏิบัติงำน
รับรองแล้วเสนอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำน
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับแต่ได้
ของผู้ขอรับกำรประเมินฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ลงทะเบียน
ก.ค.ศ.กำหนด
3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรให้ยื่นคำขอ
พร้อมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึง สพท.ก่อนที่
เกษียณอำยุรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
3.2 สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ
ด้ำนที่ 1 คือ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
-ดำเนินกำรขออนุมัติจำก กศจ.ในครำวแรก
จรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 คือ ด้ำนควำมรู้
ที่มีกำรจัดประชุมประจำเดือน
ควำมสำมำรถ และด้ำนที่ 3 คือ ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน
ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแจ้งประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิน ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 -ดำเนินกำรโดยสำนักงำนศึกษำธิกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งสถำนศึกษำของผู้ขอรับ จังหวัด
กำรประเมินกรรมกำรคนที่ 2 และกรรมกำรคนที่ 3
ทรำบ
6.1 สพท.แจ้งผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้ขอฯ เพื่อรับ
กำรประเมินฯ และประสำนกรรมกำรคนที่ 2 และคนที่
3 นัดวันประเมินฯ
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
6.2 สพท.ส่งประกำศให้กรรมกำรคนที่ 2 และที่ 3
จำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน และเอกสำรเพื่อ
เบิกค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ที่
7

8

9
10

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
คณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3
7.1 กรณีผลกำรประเมินด้ำนใดไม่ผ่ำนเกณฑ์และ
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำผลกำรประเมินอยู่ในวิสัยที่
สำมำรถพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมกำรแจ้ง
สพท.เพื่อแจ้งสถำนศึกษำภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมกำรประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับรับกำร
ประเมินพัฒนำตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรในเวลำ
3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้พัฒนำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ผู้ขอรับกำรประเมินได้พัฒนำแล้ว ให้สถำนศึกษำ
ส่งหนังสือแจ้งรำยละเอียดที่พัฒนำถึง สพท.เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
7.3 กรณีผู้ขอรับกำรประเมินไม่ส่งรำยละเอียด
กำรพัฒนำตำมข้อสังเกตภำยในเวลำที่กำหนด หรือ
ส่งเกินเวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์
7.4 กรณีผู้ขอรับกำรประเมินได้พัฒนำแล้ว และมีผล
กำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดถือว่ำไม่ผ่ำน
กำรประเมินให้เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
พิจำรณำไม่อนุมัติ
7.5 สพท.แจ้งผลกำรพิจำรณำ ไม่อนุมัติให้
สถำนศึกษำ เพื่อแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ
7.6 กรณีผลกำรประเมินทั้ง 3 ด้ำน ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนดให้ สพท.เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะชำนำญกำร
กรณีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมีมติ อนุมัติ
ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะ
ครูชำนำญกำร
8.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้มี
วิทยฐำนะชำนำญกำร และส่งคำสั่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
สพท. แจ้งผลกำรประเมินให้สถำนศึกษำของผู้ขอรับกำร
ประเมินและหน่วยที่เกี่ยวข้องทรำบ
ให้ดำเนินกำรประเมินให้แล้วเสร็จภำยในรอบระยะเวลำ
1 ปี นับแต่วันที่ สพท.ได้รับคำขอและเอกสำรผลกำร
ปฏิบัติงำน หำกดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้ สพท.แจ้ง
สถำนศึกษำเพื่อแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบและเร่งรัด
กำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วันนับตั้งแต่
สถำนศึกษำแจ้งรำยละเอียดกำรพัฒนำฯ

-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับตั้งแต่
สถำนศึกษำแจ้งรำยละเอียดกำรพัฒนำ

-ดำเนินกำรนำผลกำรประเมินฯ เข้ำ กศจ.
เพื่อขออนุมัติประเมินฯ ในครำวแรกที่มี
กำรจัดประชุมประจำเดือน
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับตั้งแต่
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแจ้งมติ กศจ.
-ดำเนินกำรนำผลกำรประเมินฯ เข้ำ กศจ.
เพื่อขออนุมัติผลประเมินฯ ในครำวแรกที่มี
กำรจัดประชุมประจำเดือน
-ดำเนินกำรโดยสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด

-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน
-ดำเนินกำรแจ้งสถำนศึกษำเพื่อแจ้งผู้ขอรับ
กำรประเมินทรำบหำก สพท.ดำเนินกำรไม่
เสร็จภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 2. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ หลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ/รองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ/ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ/ศึกษานิเทศก์ชานาญพิเศษ/รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญกาพิเศษ/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชานาญการพิเศษ
ที่
1.
2.

3

4

5

6

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
กำรประชำสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินฯ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดำเนินกำรภำยใน 3 วัน นับแต่วันได้รับ
หนังสือ
ผู้ประสงค์ขอรับกำรประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี
-ดำเนินกำรลงทะเบียนรับคำขอและผล
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติงำนภำยในวันที่ผู้ขอรับกำร
(คือ เอกสำรผลกำรพัฒนำผู้เรียนและผลงำนทำงวิชำกำร) ประเมินส่งคำขอฯ
ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและผลงำนทำง
วิชำกำร) ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเพื่อตรวจสอบ และ
รับรองแล้วเสนอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำน
ของผู้ขอรับกำรประเมินฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับแต่ได้
ก.ค.ศ.กำหนด
ลงทะเบียน
3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรให้ยื่นคำขอพร้อม
ทั้งผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้นตรวจสอบ
และรับรองแล้วเสนอ ถึง สำนักงำน ก.ค.ศ.ก่อนที่
เกษียณอำยุรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
3.2 สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ
ด้ำนที่ 1 คือ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
-ดำเนินกำรขออนุมัติจำก กศจ. ในครำว
จรรยำบรรณวิชำชีพ และด้ำนที่ 2 คือ ด้ำนควำมรู้
แรกที่มีกำรจัดประชุมประจำเดือน
ควำมสำมำรถต่อ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแจ้งประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิน ชุดที่ 1 เพื่อประเมินด้ำนที่ 1
-ดำเนินกำรโดย สำนักงำนศึกษำธิกำร
ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
จังหวัด
และด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งสถำนศึกษำของผู้ขอรับ
กำรประเมิน,กรรมกำรคนที่ 2 และ กรรมกำรคนที่ 3
(ชุดที่1) ทรำบ

ที่

7

8

9

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
6.1 สพท.แจ้งผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้ขอฯ
เพื่อรับกำรประเมินฯ และประสำนกรรมกำรคนที่ 2 และคนที่ 3 เพื่อ
นัดวันประเมินฯ
6.2 สพท.ส่งประกำศให้กรรมกำรคนที่ 2 และคนที่ 3 และเอกสำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน และเอกสำรเพื่อเบิกค่ำพำหนะในกำร
เดินทำงไปรำชกำร
คณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2
7.1 กรณีผลกำรประเมินด้ำนใดไม่ผ่ำนเกณฑ์และคณะกรรมกำรมี
ควำมเห็นว่ำผลกำรประเมินอยู่ในวิสัยที่สำมำรถพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ได้
ให้คณะกรรมกำรแจ้ง สพท.เพื่อแจ้งสถำนศึกษำภำยใน 15 วัน นับแต่
วันที่คณะกรรมกำรประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับกำรประเมินพัฒนำตำม
ข้อสังเกตของคณะกรรมกำรภำยในเวลำ 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้พัฒนำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน
7.2 ผู้ขอรับกำรประเมินได้พัฒนำแล้ว ให้สถำนศึกษำส่งหนังสือแจ้ง
รำยละเอียดที่พัฒนำถึง สพท.เพื่อเสนอคณะกรรมกำรชุดเดิมตรวจและ
ประเมินต่อไป
7.3 กรณีผู้ขอรับกำรประเมินไม่ส่งรำยละเอียดกำรพัฒนำตำม
ข้อสังเกตภำยในเวลำที่กำหนด หรือส่งเกินเวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์
7.4 กรณีผู้ขอรับกำรประเมินได้พัฒนำแล้ว และมีผลกำรประเมินไม่
ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถือว่ำไม่ผ่ำนกำรประเมินให้เสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำไม่อนุมัติ.
7.5 สพท.แจ้งผลกำรพิจำรณำ ไม่อนุมัติ ให้สถำนศึกษำ เพื่อแจ้งผู้
ขอรับกำรประเมินทรำบ
7.6 กรณีผลกำรประเมินทั้ง 2 ด้ำน ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้
สพท.เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดที่ 2 เพื่อประเมินด้ำนที่ 3 (บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
มำจำกบัญชีที่ ก.ค.ศ.กำหนด) และแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแจ้งประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดที่ 2

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด

-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน
นับตั้งแต่ คณะกรรมกำรแจ้ง
ผลกำรประเมินฯ
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน
นับตั้งแต่สถำนศึกษำแจ้ง
รำยละเอียดกำรพัฒนำฯ
-ดำเนินกำรนำผลกำรประเมิน
ฯ เข้ำ กศจ.เพื่อขออนุมัติผล
ประเมินฯ ในครำวแรกที่มีกำร
จัดประชุมประจำเดือน
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน
นับตั้งแต่สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดแจ้ง มติ กศจ.
-ดำเนินกำรนำผลกำรประเมิน
ฯเข้ำ กศจ. เพื่อขออนุมัติผล
ประเมินฯในครำวแรกที่มีกำร
จัดประชุมประจำเดือน
-ดำเนินกำรขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรชุดที่ 2 ในครำว
แรกที่มีกำรจัดประชุม
ประจำเดือน
-ดำเนินกำรโดยสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด

ที่
10

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งประกำศให้
คณะกรรมกำรชุดที่ 2 และผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของ
คณะกรรมกำรดังกล่ำวทรำบ
10.1 ดำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำรชุดที่ 2
นัดประชุมครั้งที่ 1 เพื่อมอบหมำยเอกสำรผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยให้เป็นไปตำมสัดส่วนที่ ก.ค.ศ.กำหนด
10.1.1 เตรียมเอกสำรผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอฯ
จำนวน 3 ชุด พร้อมผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่
2 และข้อสังเกตของคณะกรรมกำรชุดที่ 1.
10.1.2 เตรียมเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม
10.1.3 เตรียมเอกสำรรำยงำนกำรเดินทำงและ
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่ำพำหนะ,ค่ำเบี้ยเลี้ยง
,เบี้ยประชุม,ค่ำที่พัก,ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม,ค่ำอ่ำน
ผลงำนทำงวิชำกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
10.2 ดำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำร ชุดที่ 2 นัด
ประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
(กำรประเมินด้ำนที่ 3)
10.2.1 เตรียมเอกสำรประเมิน ก.ค.ศ.11
และ ก.ค.ศ.12
10.2.2 เตรียมเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม
102.3 เตรียมเอกสำรรำยงำนกำรประชุม
10.2.4 เตรียมเอกสำรรำยงำนกำรเดินทำงและ
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่ำพำหนะ,ค่ำเบี้ยเลี้ยง
,เบี้ยประชุม,ค่ำที่พัก,ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม,ค่ำผ่ำน
ผลงำนทำงวิชำกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
10.3 กรณีคณะกรรมกำรชุดที่ 2 สรุปผลกำรประเมิน
ด้ำนที่ 3 พิจำรณำเห็นควรให้ปรับปรุงซึ่งผลกำรประเมิน
ด้ำนที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ผลงำนทำงวิชำกำร
ให้ปรับปรุงตำมข้อสังเกตของกรรมกำรและผลงำนทำง
วิชำกำรอยู่ในวิสัยที่สำมำรถปรับปรุงได้ และ กศจ.มีมติ
ให้ปรับปรุงได้ ภำยในเวลำ 6 เดือน นับแต่วันที่ สพท.
แจ้งมติให้สถำนศึกษำทรำบ
10.3.1 สพท.นำผลกำรประเมินด้ำนที่ 3 เสนอ
กศจ.เพื่อขอมติให้ปรับปรุงได้ และแจ้งผู้ขอรับกำร
ประเมินทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
จำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

-ดำเนินกำรเมื่อ สพท.มีงบประมำณที่จะ
ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดที่ 2
หรืองบประมำณมำจำก สพฐ.

-ดำเนินกำรนำผลกำรประเมินฯ เข้ำ กศจ.
ในครำวแรกที่มีกำรประชุมประจำเดือน

-ภำยใน 1 วัน นับจำกวันที่ กศจ.มีมติให้
ปรับปรุงได้

ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
10.3.2 เมื่อผู้ขอรับกำรประเมินปรับปรุง ด้ำนที่ 3
แล้วนำเอกสำรที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง สพท.
10.3.3 สพท.ดำเนินกำรส่งเอกสำรที่ปรับปรุง
แล้ว เสนอคณะกรรมกำรประเมินชุดเดิมตรวจและ
ประเมิน
10.4 ดำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำรชุดที่ 2
นัดประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ปรับปรุงครั้งที่ 1 (ด้ำนที่ 3)
10.4.1 เตรียมเอกสำรประเมิน ก.ค.ศ.11 และ
ก.ค.ศ.12
10.4.2 เตรียมเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม
10.4.3 เตรียมเอกสำรรำยงำนกำรประชุม
10.4.4 เตรียมเอกสำรรำยงำนกำรเดินทำงและ
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเบิกค่ำพำหนะ,ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เบี้ยประชุม,ค่ำที่พัก,ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม,ค่ำอ่ำน
ผลงำนทำงวิชำกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
10.5 กรณีคณะกรรมกำรชุดที่ 2 สรุปผลกำรประเมิน
ด้ำนที่ 3 พิจำรณำเห็นยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตำม
ข้อสังเกตและเห็นควรให้ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ กศจ.
มีมติให้ปรับปรุงได้ภำยในเวลำ 3 เดือน นับแต่วันที่
สพท.แจ้งมติให้สถำนศึกษำทรำบ
10.5.1 สพท.นำผลกำรประเมินด้ำนที่ 3 เสนอ
กศจ.เพื่อขอมติให้ปรับปรุงได้ และแจ้งผู้ขอรับกำร
ประเมินทรำบ
10.5.2 เมื่อผู้ขอรับกำรประเมินปรับปรุง ด้ำนที่ 3
แล้วนำเอกสำรที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ส่ง สพท.
10.5.3 สพท.ดำเนินกำรส่งเอกสำรที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมกำรประเมินชุดเดิมตรวจและประเมิน
10.6 ดำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำรชุดที่ 2 นัด
ประชุม ครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ปรับปรุงครั้งที่ 2(ด้ำนที่ 3)
10.6.1 เตรียมเอกสำรประเมิน ก.ค.ศ.11 และ
ก.ค.ศ.12
10.6.2 เตรียมเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม
10.6.3 เตรียมเอกสำรรำยงำนกำรประชุม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ภำยในระยะเวลำ 7 วัน นับจำกวันที่
ลงทะเบียนรับเอกสำร
-ดำเนินกำรเมื่อ สพท.มีงบประมำณที่จะ
ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดที่ 2
หรืองบประมำณมำจำก สพฐ.
.

-ดำเนินกำรนำผลกำรประเมินฯ เข้ำ กศจ.
ในครำวแรกที่มีกำรประชุมประจำเดือน

-ภำยใน 1 วัน นับจำกวันที่ กศจ.มีมติให้
ปรับปรุงได้
-ดำเนินกำรลงทะเบียนรับเอกสำรที่ปรับปรุง
แล้วภำยในวันที่ผู้ขอฯส่ง
-ภำยในระยะเวลำ 7 วัน นับจำกวันที่
ลงทะเบียนรับเอกสำร
-ดำเนินกำรเมื่อ สพท.มีงบประมำณที่จะ
ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดที่ 2
หรืองบประมำณมำจำก สพฐ.

ที่

11
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กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
10.6.4 เตรียมเอกสำรรำยงำนกำรเดินทำงและ
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกค่ำพำหำนะ,
ค่ำเบี้ยเลี้ยง,เบี้ยประชุม,ค่ำที่พัก,ค่ำอำหำรว่ำง และ
เครื่องดื่ม,ค่ำผลงำนทำงวิชำกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
10.7 กรณีผู้ขอรับกำรประเมินไม่ส่งผลกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนหรือผลงำนทำงวิชำกำรที่ปรับปรุงตำม
ข้อสังเกตภำยในเวลำที่กำหนดหรือส่งเกินเวลำที่กำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์
10.8 กรณีผลกำรประเมินด้ำนที่ 3 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนดให้เสนอ กศจ.พิจำรณำไม่อนุมัติ
10.8.1 สพท.แจ้งผลกำรพิจำรณำและข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรให้สถำนศึกษำเพื่อแจ้งผู้ขอรับกำร
ประเมินทรำบ
10.9 กรณีผลกำรประเมินด้ำนที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ.กำหนดให้ เสนอ กศจ.พิจำรณำอนุมัติ
10.9.1 กรณีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมีมติ
อนุมัติ ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้งให้มี
วิทยฐำนะชำนำญกำพิเศษ
10.9.2 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดออกคำสั่ง
แต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ และส่งคำสั่งให้
สำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สพท.แจ้งผลกำรประเมินให้ สถำนศึกษำของผู้ขอรับ
กำรประเมินและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
ระยะเวลำ 1 ปี นับแต่ วันที่ สพท.ได้รับคำขอและ
เอกสำรผลกำรปฏิบัติงำน หำกดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้
สพท.แจ้งสถำนศึกษำเพื่อแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ
และเร่งรัดกำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดำเนินกำรนำผลกำรประเมินฯ เข้ำ กศจ.
ในครำวแรกที่มีกำรประชุมประจำเดือน.
-ภำยในระยะเวลำ 3 วัน นับจำกวันที่
กศจ.มีมติ

-จัดส่งสำเนำคำสั่งมำยัง สพป.เพื่อทรำบและ
ดำเนินกำร
-ดำเนินกำรโดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
-ภำยใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง
-ดำเนินกำรแจ้งสถำนศึกษำเพื่อแจ้งผู้ขอรับ
กำรประเมินทรำบ หำก สพท.ดำเนินกำร
ไม่เสร็จภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง 3. การประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์ ว17/2552 วิทยฐานะ ครูชานาญการเชี่ยวชาญ/รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ/
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ/รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ที่
1
2
3

4

5

6

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
กำรประชำสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินฯ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ดำเนินกำรภำยใน 3 วัน นับแต่วันได้รับ
หนังสือ
ผู้ประสงค์ขอรับกำรประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี
- ดำเนินกำรลงทะเบียนรับคำขอและผลกำร
รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำนภำยในวันที่ผู้ขอรับกำรประเมินส่ง
(ด้ำนที่ 3) ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและ คำขอฯและผลกำรปฏิบัติงำน
รับรองแล้วเสนอถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับแต่ได้
ดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำน
ลงทะเบียน
ของผู้ขอรับกำรประเมินฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก.ค.ศ.กำหนด
3.1 กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรให้ยื่นคำขอ
พร้อมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้น
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึง สพท.ก่อนที่
เกษียณอำยุรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
3.2 สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรหลักฐำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3.3 ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำ
หลักฐำนและกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำรก่อนนำเสนอ
ก.ค.ศ. ทั้งนี้ในกำรกลั่นกรองอำจตั้งกรรมกำรขึ้นเพื่อช่วย
กลั่นกรองก็ได้
ขออนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ -ดำเนินกำรขออนุมัติจำก กศจ.ในครำวแรก
ด้ำนที่ 1 คือ ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ที่มีกำรจัดประชุมประจำเดือน
จรรยำบรรณวิชำชีพ ด้ำนที่ 2 คือ ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแจ้งประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 1 เพื่อประเมินด้ำนที่ 1
-ดำเนินกำรโดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
และด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งสถำนศึกษำของผู้ขอรับ -ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
กำรประเมิน,กรรมกำรคนที่ 2 และกรรมกำรคนที่ 3
จำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
(ชุดที่ 1) ทรำบ

ที่

7

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6.1 สพท.แจ้งผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้ขอฯ เพื่อรับ
กำรประเมินฯ และประสำนกรรมกำรคนที่ 2 และคนที่
3 นัดวันประเมินฯและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประเมิน
6.2 สพท.ส่งประกำศให้กรรมกำรคนที่ 2 และคนที่ 3
คณะกรมกำรประเนด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2
7.1 กรณีผลกำรประเมินด้ำนใดไม่ผ่ำนเกณฑ์และ
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำผลกำรประเมินอยู่ในวิสัยที่ ดำเนินกำรโดยสำนักงำน ก.ค.ศ.
สำมำรถพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมกำรแจ้ง
สพท.เพื่อแจ้งสถำนศึกษำภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมกำรประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับรับกำร
ประเมินพัฒนำตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรในเวลำ
3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้พัฒนำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ผู้ขอรับกำรประเมินได้พัฒนำแล้ว ให้สถำนศึกษำ
ส่งหนังสือแจ้งรำยละเอียดที่พัฒนำถึง สพท.เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
7.3 กรณีผู้ขอรับกำรประเมินไม่ส่งรำยละเอียดกำร
พัฒนำตำมข้อสังเกตภำยในเวลำที่กำหนด หรือส่งเกิน
เวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์
7.4 กรณีผู้ขอรับกำรประเมินได้พัฒนำแล้ว และมีผล
กำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดถือว่ำไม่ผ่ำน
กำรประเมินให้เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
พิจำรณำไม่อนุมัติ
7.5 สพท.แจ้งผลกำรพิจำรณำ ไม่อนุมัติให้
สถำนศึกษำ เพื่อแจ้งผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ
7.6 กรณีผลกำรประเมินด้ำนที่ 1 ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กำหนดให้ สพท.เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดพิจำรณำอนุมัติ และ ส่งผลกำรปฏิบัติงำนให้
สำนักงำน ก.ค.ศ.ดำเนินกำรประเมินต่อไป

ที่
8

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
8.1 กรณีผลกำรประเมินด้ำนที่ 3 ผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำอนุมัติ
8.2 สพท.แจ้งมติ ก.ค.ศ.อนุมัติให้มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
ไปยังสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ขอมติอนุมัติ กศจ.
ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญพิเศษ
8.3 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้มี
วิทยฐำนะวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ และส่งคำสั่งให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทรำบ
8.4 สพท.แจ้งผลกำรประเมินให้ สถำนศึกษำของผู้ขอฯ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบให้ดำเนินกำรประเมินให้
แล้วเสร็จภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่ สพท.ได้
รับคำขอและเอกสำรผลงำนกำรปฏิบัติงำน หำก
ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จให้ สพท.แจ้งสถำนศึกษำเพื่อแจ้งผู้
ขอรับกำรประเมินทรำบและเร่งรัดกำรดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
--ดำเนินกำรขออนุมัติจำก กศจ.ในครำวแรก
ที่มีกำรจัดประชุมประจำเดือน
-ดำเนินกำรโดย สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด.
-ดำเนินกำรภำยใน 2 วัน นับตั้งแต่ ได้รับ
คำสั่งแต่งตั้งจำกสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด

-

