
เอกสารส าหรับเผยแพร่ 

 
ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (โดยสรุป) 

1. ช่ือผลงาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                  (สายงานการสอน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

2. ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 

     3. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงนิวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

     4. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงนิวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 

     5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ ว 17 ลงวันท่ี  21  ตุลาคม  2548 

เรื่อง  มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ ว 17  ลงวันท่ี  30  กันยายน  2552  

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ  

     7. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจ 

     8. ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 

     9. การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจ 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับเอกสารหลักฐานการขอมีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ (สายงานการสอน) ประกอบด้วย 
    1.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) และแบบรายงานด้านท่ี 1 (ก.ค.ศ.2)  จ านวน 4 ชุด 
    1.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ.3/1)  จ านวน 4 ชุด 
    1.3 ผลงานทางวิชาการ  จ านวน 4 ชุด 
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    1.4 ส าเนา ก.พ.7 ท่ีลงรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  จ านวน  1  ชุด 
    1.5 แบบบันทึกการประเมินด้านท่ี 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน ส่วนท่ี 1  
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แบบ ก.ค.ศ. 11/1.1)  โดยบันทึกหลักฐานร่องรอย  ระบุข้อมูล /สารสนเทศ / 
หลักฐานท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน  ตามหลักฐานอ้างอิง  ท่ีแนบในแบบ ก.ค.ศ. 3/1  จ านวน 4 ชุด 
 2. ตรวจรับหนังสือ ค าขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด 
ลงทะเบียนรับค าขอ ตามล าดับวันท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับเรื่อง (กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ให้ส่งค าขอคืนต้นสังกัดและผู้ขอ) 
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 4. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  ดังนี ้
    4.1 ชุดท่ี 1 เพื่อประเมินด้านท่ี 1 (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) และ 
ด้านท่ี 2 (ด้านความรู้ความสามารถ) 
    4.2 ชุดท่ี 2 เพื่อประเมินด้านท่ี 3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 5. คณะกรรมการประเมินฯ ประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 ผู้ยื่นค าขอ  จากเอกสารหลักฐานรวมท้ัง 
การปฏิบัติจริง  ณ  หน่วยงานต้นสังกัด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และสรุปรายงานผล 
การประเมินฯ  ด้านท่ี 1  และด้านท่ี 2  แจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ตรวจสอบผลการประเมินฯ  จัดท าแบบสรุปผลการประเมินรายบุคคล เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี 
การศึกษา  เพื่อขออนุมัติผลการประเมินด้านท่ี 1, ด้านท่ี 2 ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 7. จัดส่งผลงานด้านท่ี 3 พร้อมแบบสรุปผลการประเมินด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 พร้อมแบบประเมิน 
ด้านท่ี 3  ให้คณะกรรมการชุดท่ี 2  เพื่อด าเนินการประเมินฯ 
 8. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 2 เพื่อสรุปผลการประเมินฯ ด้านท่ี 3 
 9. น าผลการประเมินด้านท่ี 3 เสนอขออนุมัติผลการประเมินต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ซึ่งผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด คือ 
    9.1 ผ่านเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
         - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าค าส่ังแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ลงนาม  ทั้งนี้ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้มี 
หรือเลื่อนเปน็วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเลื่อนเปน็วิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษแล้ว 
    9.2 กรณีปรับปรุงผลงานครั้งท่ี 1 (ภายใน 6 เดือน) ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
         - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งโรงเรียนและผู้ขอรับการประเมินทราบ พร้อมข้อสังเกต 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงผลงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  นับแต่วันท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีหนังสือแจ้ง 
    9.3 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
          - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แจ้งโรงเรียนและผู้ขอรับการประเมินทราบ พร้อมข้อสังเกต 
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 10. เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงผลงานเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งผลงานท่ีปรับปรุงพร้อมด้วยรายงาน
การปรับปรุงพร้อมด้วยรายงานการปรับปรงุ  ให้คณะกรรมการประเมินฯ (ชุดท่ี 2 เดิม) ประเมินฯ  
 11. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ชุดท่ี 2 เพื่อสรุปผลการประเมินฯ ด้านท่ี 3   
 12. น าผลการประเมินด้านท่ี 3 เสนอขออนุมัติผลการประเมินต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ซึ่งผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด คือ 
       12.1 ผ่านเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
              - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าค าส่ังแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ลงนาม  ทั้งนี้ผู้ได้รับการ
แต่งต้ังให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษแล้ว 
       12.2 กรณีปรับปรุงผลงานครั้งท่ี 2 (ภายใน 3 เดือน) ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
              - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งโรงเรียนและผู้ขอรับการประเมินทราบ พร้อมข้อสังเกต 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงผลงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด นับแต่วันท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนังสือแจ้ง 
        12.3 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
               - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แจ้งโรงเรียนและผู้ขอรับการประเมินทราบ  
พร้อมข้อสังเกต ฯลฯ 
 13. เมื่อด าเนินการออกค าส่ังแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษแล้ว  จะต้องส่งส าเนาค าส่ังไปให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีออกค าส่ัง 

5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
           -ไม่มี- 

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏบิัติ 
            สัดส่วนงานผลงานของผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 100 

7. ผลส าเร็จของงาน 
          1. การด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด   
          2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเสนอขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ได้รับการประเมินฯ ร้อยละ 100 
          3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีเสนอขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ผ่านการประเมินและได้รับการแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ มากกว่าร้อยละ 80 
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8. การน าไปใช้ประโยชน์ 
           - เพื่อเป็นข้อมูลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
ได้น าไปเป็นแนวทางในการเสนอขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           - เพื่อเป็นข้อมูลการมีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค 
          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะเสนอขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเล่ือนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ยังมีความไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และเอกสารหลักฐานท่ีจะต้อง 
น าเสนอประกอบการขอรับการประเมินฯ ท าให้การจัดส่งค าขอและผลการปฏิบัติงาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
          2. การจัดส่งผลงานด้านท่ี 3 (ผลการปฏิบัติงาน) ให้คณะกรรมการประเมินชุดท่ี 2 ต้องด าเนินการ 
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและผลงานฯ สูญหาย 

10. ข้อเสนอแนะ 
          1. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ  ควรประเมินจากผลงานการสอนมากกว่าผลงานทางวิชาการ 
 
  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

              ลงช่ือ สายฝน  นุ่มเมือง 
                   (นางสายฝน  นุ่มเมือง) 
               ผู้เสนอผลงาน 
                                                                                    25  พฤศจิกายน  2563 

 
 
 
 
 


