
 

 

1. ถาม  การเขียนรายงานการพัฒนาผลงานและใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง กรณีรางวัลหรือผลงานท่ีได้รับก่อนวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

ตอบ  ให้ชี้แจงตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านท่ี 3 ส่วนท่ี 2 
ต่อท้ายของแต่ละรางวัลท่ีได้รับก่อนวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556  
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ดังน้ี 

       1. ไดพ้ัฒนาผลงานดีเด่นต่อไปอย่างไร 
       2. ใช้ประโยชน์ผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
       3. ผลการพัฒนาเป็นอย่างไร 
       4. แสดงหลักฐานการพัฒนางานและการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 

2. ถาม  ผลงานเทียบเคียงท่ี ก.ค.ศ. เคยพิจารณาให้แล้ว สามารถ
น ามาใช้เป็นผลงานเทียบเคียงของ ว 1 ปี 2559 ได้หรือไม ่
    ตอบ  กรณีน้ี ผู้ขอรับการประเมินจะต้องเสนอผลงานเทียบเคียงฯ 
เพื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาก่อนเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณา 
อีกครั้งหน่ึง 

3. ถาม  คุณสมบัติผู้ยื่นค าขอแต่ละวิทยฐานะเป็นอย่างไร 
ตอบ  1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

            2. มีภาระงานการสอนขั้นต่ า/ภาระงานตามท่ีส่วนราชการ
ก าหนด 
            3. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบย้อนหลัง 3 ปี 
            4. มีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 
            5. มีข้อเสนอในการพัฒนางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่น 

4. ถาม  จ านวนรางวัลท่ีจะยื่นเสนอขอรับการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ
เป็นเท่าใด 
   ตอบ  - 2 รางวัล/เรื่อง ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
           - 3 รางวัล/เรื่อง ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 ท้ังนี ้ต้องตรงและสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีขอรับการประเมิน ซ่ึงจัดท าขึ้นเองร้อยละ 100  
จ านวน 1 รางวัล/เรื่อง ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษและร้อยละ 100 
จ านวน 2 รางวัล/เรื่อง ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
 

5. ถาม   ผลงานดีเด่น (กรณีชื่อเดียวกัน) ท่ีได้รับรางวัลต่อเน่ือง 
จะนับเป็นกี่รางวัล 

ตอบ  ถ้าได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปี นับได้ 2 รางวัล 
            ถ้าได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปี นับได้ 3 รางวัล 

6. ถาม  กรณีผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา ย้ายมา  
ด ารงต าแหน่งท่ีใหม่ โดยขณะท่ีย้ายมาได้มีส่วนในการสานต่องานจาก
บริหารคนเดิมจนได้รับรางวัลในเวลาต่อมา อยากทราบว่าผู้บริหาร 
จะสามารถน ารางวัล/ผลงานน้ีเสนอได้หรือไม่ 
ตอบ  จะต้องดูช่วงระยะเวลาว่าเป็นรางวัลของปีไหน และผู้บริหารท่ีย้ายมา 
มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากพอหรือไม่ อย่างน้อยต้อง 1 ภาคเรียน 

7. ถาม  ปฏิทินการด าเนินการก าหนดให้ผู้ขอรับการประเมินยื่นแบบ
เสนอขอได้ในระหว่างวันท่ี 1 - 30 เมษายน 2559 แต่วันท่ี 30 เมษายน 
ตรงกับวันหยุด จึงอยากทราบว่าจะมีการรับเอกสารหรือไม่ 
   ตอบ  ต้องรับค าขอทุกวัน ตามช่วงระยะเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

8. ถาม  รางวัลท่ีด าเนินการด้วยตนเองขณะเมื่อด ารงต าแหน่งครูและ
ปัจจุบันเปลี่ยนต าแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน ามาเสนอขอ
วิทยฐานะในต าแหน่งปัจจุบันได้หรือไม่ 
    ตอบ  ขึ้นอยู่กับรางวัลท่ีได้รับ ถ้าเป็นรางวัลท่ีระบุชื่อเฉพาะตัวบุคคล  
ก็สามารถน ามาเสนอขอได้ 

9. ถาม เกียรติบัตรท่ีระบุท้ังปีการศึกษา/ประจ าปี และ ระบุว่าให้ไว้    
ณ วันท่ี... การระบุปีท่ีได้รับรางวัลจะใช้ปี พ.ศ. ใด 
   ตอบ  ต้องเป็นผลงานตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2559  

10. ถาม  ข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านท่ี 3 ส่วนท่ี 3) จะต้องด าเนินการ
อย่างไร 
     ตอบ  ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และมีองค์ประกอบ 4 ข้อ 
       1. ประเด็นในการพัฒนา (สิ่งท่ีจะพัฒนา) 
       2. เป้าหมายในการพัฒนา (ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและหรือ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ และระยะเวลาด าเนินการ) 
       3. วิธีการพัฒนา (ขั้นตอน/วิธีการพัฒนา) 
       4. แนวทางการตรวจสอบและปริมาณผลการพัฒนางาน 

       ท้ังน้ี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในข้อตกลง (3 เดือน) โดยให้เริ่ม
ด าเนินการได้ตั้งแต่วันท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหนังสือแจ้งให้ผู้
ได้รับการคัดเลือกทราบ 

11. ถาม  วุฒิบัตรการอบรมพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง จะนับวันหมดอายุ
ถึงวันท่ียื่นแบบเสนอขอถึง สพท./สศศ. หรือ สพฐ.  
     ตอบ  จะแต่งตั้งเมื่อวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ใช่วันท่ีอนุมัติ 
เพราะถ้าอนุมัติผลการประเมินแต่ยังไม่ได้พัฒนาก็แต่งตั้งย้อนหลังไม่ได้ 

12. ถาม  การนับคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน ให้นับถึงวันท่ียื่นแบบ
เสนอขอต่อ สพท./สศศ. หรือ สพฐ. 
     ตอบ  นับถึงวันท่ียื่นค าขอรับการประเมิน 

13 ถาม  รางวัลท่ี ก.ค.ศ. เคยมีมติรับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
แต่ครั้งน้ี (ว 1/2559) ไม่รับรองฯ จะต้องท าอย่างไร 
    ตอบ  ให้เสนอเป็นผลงานเทียบเคียง แต่ต้องให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
อนุมัติเป็นผลงานเทียบเคียงด้วย จึงจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน 

14. ถาม  แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมิน (แบบ 1, แบบ 2, แบบ 3) มีวิธี    
การกรอกอย่างไร 
      ตอบ  1. กรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินมีรางวัลท่ีจะเสนอขอเป็น
รางวัลท่ี ก.ค.ศ.รับรอง ตาม ว 1/2559 ท้ัง 2 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และ 3 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้กรอก
ใน แบบ 1 
              2. กรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินมีรางวัล/ผลงาน ท่ีไม่ตรง
ตามท่ี ก.ค.ศ. รับรอง ตาม ว 1/2559 ท้ัง 2 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ และ 3 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้กรอก
ใน แบบ 2 
              3. กรณีท่ีผู้ขอรับการประเมินมีรางวัล/ผลงาน ท่ีจะเสนอขอ
ท่ีมีท้ังตรงและไม่ตรงกับรางวัลท่ี ก.ค.ศ. รับรอง ตาม ว 1/2559         
ในจ านวน 2 รางวัล ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ 3 รางวัล 
ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้กรอกใน แบบ 3 
 
 



 

 

เชงิประจกัษ์

ผลงาน

รางวลั ก.ค.ศ. 2
(ดีเด่น) แบบ 5ก.ค.ศ. 1

(ดีเด่น)

ก.ค.ศ. 
3/1-3/4
(ดีเด่น)

ด้านที่ 3
ส่วนที่ 2

แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3

แบบ 4ด้านที่ 3
ส่วนที่ 3

15 ถาม  ปัจจุบันมีวิทยฐานะช านาญการ สามารถเสนอขอวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ได้หรือไม่ 
     ตอบ  ได้ แต่ต้องได้รับวิทยฐานะช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และต้องมีรางวัล/ผลงาน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

16. ถาม  กรณีวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งหมดอายุ จะสามารถ
ยื่นขอรับการประเมินตามหลกเกณฑ์ ว 13/2556 ได้หรือไม่ 
     ตอบ  ได้ แต่ส าหรับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะจะต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย 

17. ถาม  คุณสมบัติจะครบวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 จะส่งผลงาน       
ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 ได้ไหม อีก 1 วันเท่าน้ัน 
     ตอบ  ไม่ได้ เน่ืองจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด  

18. ถาม  ข้อมูลท่ีต้องบันทึกลงแผ่นซีดีรอม ส่ง สพฐ. ประกอบด้วย
เอกสารชุดใดบ้าง 
    ตอบ  เอกสารในข้อ 4.1 และ 4.2 ตามหนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04009/ว 837 
ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย 
         1. แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้
ได้รับ การคัดเลือกเข้ารับการประเมิน (แบบ 5) 
         2. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติ 
เข้ารับการคัดเลือก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) 

19. ถาม  กรณีเอกสารของผู้ท่ีเสนอขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษ     
(สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา) ในส่วนของ 
แบบค าขอ ก.ค.ศ. 1 (ดีเด่น) และแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านท่ี 3) 
ท่ีจะต้องมีการลงนาม การตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนราชการต้นสังกัด
และการลงนามในส่วนของ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ ซ่ึงระบุ
ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นผู้ลงนาม 
ตามหนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04009/ว 837ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2559 
(หน้าท่ี 4ข้อ 5.1.2 และ 5.3.2) โดย สพฐ. ก าหนดว่าเอกสารของผู้ท่ี
เสนอขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้จัดส่งให้ สพฐ. จ านวน 2 ชุด 
ส่วนอีก 4 ชุด ให้เก็บไว้ท่ี สพท./สศศ. เพื่อรอรับการประเมิน ประเด็น
ข้อสงสัยก็คือ เอกสาร 2 ชุดท่ีส่งมา สพฐ. จะได้รับการลงนามโดย        
ผู้มีอ านาจดังกล่าว แต่อีก 4 ชุดท่ีเก็บไว้ท่ี สพท./สศศ.  

จะไม่ได้รับการลงนาม แบบน้ีเท่ากับว่า  เอกสาร 4 ชุด ท่ีอยู่ ท่ี   
สพท./สศศ. เป็นเอกสารท่ีไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่ และจะให้ด าเนินการ
อย่างไร 
    ตอบ  เพื่อเป็นการสนองนโยบายการประหยัดงบประมาณของภาครัฐ 
ซ่ึงเดิม สพฐ. ให้ สพท./สศศ.จัดส่งให้ท้ังหมดและภายหลังการลงนาม
แล้วจะส่งกลับคืนให้ สพท./สศศ. เพื่อประหยัดงบประมาณในส่วนน้ี    
จึงขอชี้แจงว่าเอกสารของผู้ ท่ีเสนอขอวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 2 ชุด ท่ี สพท./สศศ.จัดส่งมาให้ หลังจากลงนามแล้ว สพฐ.    
จะเก็บไว้ ท่ี สพฐ. จ านวน 1 ชุด และส่งให้ ก.ค.ศ. จ านวน 1 ชุด  
โดย สพฐ. จะถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าท่ีมีการลงนามและรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าท่ี สพฐ. ท่ีรับผิดชอบแต่ละเขตพื้นท่ี จะจัดส่งให้ 
สพท./สศศ. เพื่อน าไปแทรกในหน้าท่ีต้องมีการลงนามของเอกสาร  
ชุดท่ีเก็บไว้ท่ี สพท./สศศ. ต่อไป 

20 ถาม  กรณีครั้งท่ีผ่านมา ก.ค.ศ. รับรองรางวัลให้เป็นรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป แต่ครั้งน้ีไม่ได้รับรอง จะด าเนินการอย่างไร 
   ตอบ  ให้เสนอขอ ก.ค.ศ. เป็นผลงานเทียบเคียงฯ โดยเขียนเสนอให้
พิจารณาตามองค์ประกอบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ส่งเสรมิประสานการบรหิารงานบุคคล 
ส านกัพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลและนติกิาร  
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พ ืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
โทรศพัท์ : 0-2288-5674 โทรสาร : 0-2288-5675 


