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สถานี ก.ค.ศ.
การพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุ กท่ าน ตามที่ ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอ
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5,337 ราย ซึ่งยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีก ารให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาผู้มี ผ ลงานดีเด่นที่ ป ระสพผลส าเร็จ เป็นที่ ป ระจัก ษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ว 13/2556) ซึ่งสานักงาน ก.ค.ศ. ได้ดาเนินการและมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการดาเนินการเป็นระยะๆ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอบถามความก้าวหน้า
ในเรื่องดังกล่าว นั้น
สานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนในประเด็นที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอบถามมา ดังนี้
1. การพิจารณารับรองรางวัล ปี 2559 ส่วนราชการต่างๆ ได้เสนอรางวัลให้ ก.ค.ศ. พิจารณา
รับรอง 500 กว่ารางวัล ซึ่ งในการพิ จารณานั้ น ก.ค.ศ.ได้พิ จารณาตามองค์ประกอบที่ ส าคัญ คือ 1) ส่ วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปเป็นผูใ้ ห้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์ในการให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน
หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล 2) ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ที่ให้รางวัลมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3) มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และ 4) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นทีป่ ระจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน และ ก.ค.ศ.
มี ม ติ รั บรองรางวั ลสู งสุ ดระดั บชาติ ขึ้ นไป จ านวน 203 รางวั ล ตาม ว 1/2559 ซึ่ งข้ าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษารายใดมีรางวัลเป็นไปตามที่กาหนดไว้ตาม ว 1/2559 (จานวน 203 รางวัล) สามารถนามายื่นขอรับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 ในปี พ.ศ. 2559 ได้
การยื่นขอรับการประเมิ น ผู้ขอรับ การประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิท ยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องมี
ผลงานดีเด่นตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน จานวน 3 รางวัล ซึ่งจัดทาขึ้นเอง
ร้อยละ 100 อย่างน้อย จ านวน 2 รางวัล และต้องเป็นผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2559
หากเกิ น ระยะเวลาที่ ก าหนดจะต้อ งชี้แจงข้อมู ล และแสดงเอกสารหลัก ฐานอย่างชัดเจนว่าได้มี ก ารพั ฒ นา
และนาผลงานดีเด่นฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างไร
2. การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จะพิจารณาจากรางวัลของผู้ขอรับการประเมิน
ที่ ต รงกั บ รายชื่ อ รางวั ล และเงื่อ นไขการรับ รองรางวั ล ที่ ก าหนดไว้ ต าม ว 1/2559 (จ านวน 203 รางวั ล )
และสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการต้องเป็นไปตามที่กาหนด เช่น รางวัลที่รับรองให้กับสายงานการสอน
/หรือสายงาน...

-2หรือสายงานบริห ารสถานศึก ษาเป็นการเฉพาะสายงาน กรณีนี้ส ายงานอื่นๆ ไม่ ส ามารถนามาเสนอขอได้
หรือรางวัลที่ รับรองให้กั บสายงานการสอนเป็นหลักและสายงานบริห ารสถานศึกษา กรณีนี้สายงานการสอน
สามารถนามาเสนอขอได้ ร้อยละ 100 หากสายงานการสอนไม่นามาเสนอขอและรางวัลระบุให้กับสถานศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษาสามารถนามาเสนอขอได้ โดยต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 เป็นต้น
2.2 ผลงานดีเด่นที่มี คุณภาพเทีย บเคียงกับผลงานที่ไ ด้รับรางวัล สูงสุดระดับชาติขึ้ นไป
เป็นผลงานที่ผู้ขอรับการประเมิ นได้ดาเนินการแล้วประสบความส าเร็จ เป็นที่ ยอมรับ และนามาเสนอขอรับ
การประเมิน โดย ก.ค.ศ. พิจารณาผลงานดังกล่าวว่าสามารถเทียบเคียงได้กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปหรือไม่
ตามองค์ประกอบ จานวน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) ส่ง ผลต่อการพัฒ นาคุณภาพการปฏิบัติง านจนเป็นที่ ป ระจัก ษ์
และมี หลักฐานชัดเจน (2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (3) เป็นที่ ยอมรับ ของผู้บังคับ บัญ ชา ผู้ร่วมงาน ชุม ชน
สัง คม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ และ (4) เป็นแบบอย่างที่ ให้ผู้อื่นสามารถนาไปปฏิบัติห รือประยุก ต์ใช้ได้
โดยพิจารณาจากการรายงานตามองค์ประกอบและเอกสารการรายงานของผู้ ขอเป็นสาคัญ
3. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสร็จ เรี ย บร้อ ยไปแล้ ว จ านวน 3,929 ราย ซึ่ ง มี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ
จานวน 527 ราย และไม่ มี คุณ สมบัติ จ านวน 3,402 ราย คงเหลือคาขอที่ อยู่ร ะหว่างการพิจ ารณา จ านวน
1,408 ราย ซึ่งสานักงาน ก.ค.ศ. จะเร่งเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและจะดาเนินการควบคู่ไปกับการประเมิน
สาหรับ รายที่ มีคุณสมบัติ โดย ก.ค.ศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการไปประเมิน ณ สถานที่ ปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2562
จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เตรียมเอกสาร
หลัก ฐาน เพื่ อ รอรับ การประเมิ น ณ สถานที่ ป ฏิ บัติง าน ซึ่ง ทางส านัก งาน ก.ค.ศ. จะประสาน วันและเวลา
ในการประเมิ นต่อ ไป ทั้ ง นี้ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มี คุณ สมบั ติ
เข้ารับการประเมินได้ทางเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th)
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

