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สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. 

คร้ังท่ี 1/2559 วันพุธ ท่ี 27 มกราคม 2559 

 

 ศึกษาธิการ - พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลัง          

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2559              

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมได้มีการ

พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

 ให้การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไป 281 รางวัล เพื่อการประเมินวิทยฐานะ 
 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามมติ  อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ ยวกับการพัฒนานโยบาย                 

และระบบบริหารงานบุคคล  โดยให้การรับรองรางวัลที่ส่วนราชการเสนอมาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไป            

ทั้งรางวัลระดับชาติ  206  รางวัลเดิมที่เคยเห็นชอบแล้ว และรางวัลใหม่อีก 75 รางวัล รวมท้ังสิ้น 281 รางวัล

รวมทั้งเห็นชอบการก าหนดแนวทางการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว13/2556 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก าหนดให้ผู้ขอรับการประเมิน  ยื่นค าขอพร้อมแบบรายงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน         

ต่อผู้บังคับบัญชาได้ตั้งแต่วันที่   1-30 เมษายน 2559  รวมทั้งผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์

ย้อนหลังติดต่อกัน 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2559 หลังจากนั้นให้ส่วนราชการ       

ต้นสังกัดเสนอรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก   พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง          

ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ครั้งเดียวพร้อมกัน  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  ส าหรับรายที่เกษียณอายุราชการ             

ในปี พ.ศ.2559 ให้ส่งถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. กลับไปทบทวนหลกัเกณฑ์การพิจารณารางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไป

ใหม่ เพื่อให้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า มีมาตรฐานสูงที่สังคมยอมรับอย่างแท้จริง เนื่องจากรางวัลมีผลต่อการมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะ และเช่ือมโยงไปถึงงบประมาณแผ่นดิน จึงจ้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ในการที่รัฐบาลจ่ายเงินเพิ่มในส่วนนี้ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ 

Performance  Agreement (PA) ที่จะใช้เร็วๆ นี้ด้วย 
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ดังน้ัน  หน่วยงานต้นสังกัด เช่น สพฐ./สอศ./ส านักงาน กศน. จะต้องไปพิจารณารางวัลต่างๆ ให้เหมาะสม 

เพ่ือตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง และหากภาคเอกชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรางวัล

ต่างๆ ก็สามารถท าได้ โดยต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

 

เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. การให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของบุคลากรอื่นฯ ในสถาบันการ

อาชีวศึกษา 
 

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ า

ต าแหน่งของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ฉบับที่... พ.ศ. ..... 
 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  ก าหนดให้สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นนิติบุคคลและ          

เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ              

จัดต้ังส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 23 สถาบัน  
 

ซึ่งแต่เดิม ก.ค.ศ. ได้ก าหนดกรอบอัตราก าลังเพิ่มเติมจากเดิมที่ก าหนดให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  

38 ค. (2) มีสองประเภท คือ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป แต่ในร่างกฎ ก.ค.ศ.ฉบับใหม่นี้ได้ก าหนดให้          

เพิ่มต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) ให้มีสามประเภท คือ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป

และประเภทอ านวยการ (ทั้งอ านวยการระดับต้นและระดับสูง)  เช่นต าแหน่งหัวหน้าส านัก หัวหน้าศูนย์ ฯลฯ          

โดยระยะแรกก าหนดไว้จ านวน 23 แห่งๆละ 14 อัตรา รวมทั้งสิ้น 322 อัตรา ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มอัตราข้าราชการ 

ตั้งใหม่ในภาพรวม  และไม่ขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรแีละมาตรการบรหิารก าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561) 

 

ทั้งนี้ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และระดับสูงให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา 5,600 บาท และ 

10,000 บาท ตามล าดับ 
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อนุมัติวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ รายท่ี 6 ของประเทศ 

 

ที่ประชุมอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ "ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ" 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว17/2552 จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางกิตติกร คัมภีรปรีชา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

 

ซึ่งถือเป็นรายแรกในรอบ 4 ป ีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ทุกสังกัด เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

เช่ียวชาญพิเศษแล้วจ านวน 5 ราย คือ  

1) นายนคร ตังคะพิภพ  ผอ.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี  

2) นางศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี)  

3) นางสาวพลพิมล ชาญชัยเชาวน์วิวัฒน์ ครู โรงเรียนบางมด สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี)  

4) นายสมเดช  ศรีแสง   ผอ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

5) นางสาวรัตนา สถิตานนท์  ครู โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย(สาขาภาษาไทย) 

 

 

เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ฯการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนต าแหน่งประเภทท่ัวไปในพื้นท่ี 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ด ารงต าแหน่ง

ประเภททั่วไป  ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย

จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี  จังหวัดนราธิวาส และใน 4 อ าเภอ  ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย         

อ.จะนะ อ.นาทวี  อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี           

สรุปสาระส าคัญ คือ 

1. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

2. ต้องมีต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

3. เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วจะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น

พิเศษ 
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รับทราบก าหนดการคัดเลือกและสอบบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สพฐ. 

 

ที่ประชุมรับทราบก าหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคล ากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  ครั้งที่  1               

ปี พ.ศ. 2559 ดังนี ้

 

1) การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ปีพ.ศ. 2559 

- ประกาศรับสมัคร     ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 

- รับสมัคร      วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 

- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

- ประเมินประวัติและผลงาน    วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 

- สอบภาค ก และภาค ข     วันที่ 12 มีนาคม 2559 

- สอบภาค ค (สัมภาษณ์)     วันที่ 13 มีนาคม 2559 

- ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 

 

2) ก าหนดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 1 ปี พ.ศ. 2559 

- ประกาศรับสมัคร    ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559 

- รับสมัคร     วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 

- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 

- สอบข้อเขียน ภาค ก    วันที่ 7 พฤษภาคม 2559, ภาค ข วันที่ 8 พฤษภาคม 2559, 

   ภาค ค (สัมภาษณ์) วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

- ประกาศผลการสอบแข่งขัน   ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
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อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ที่ประชุมอนุมัติต้ังอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 2 เขต แทน

ต าแหน่งที่ว่าง ได้แก่ 

1) นายกชบดินฐ  ภูมิพงศ์  อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 

เขต 2 

2) นางสาวจารุณี  บุรุษชาต  อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

นอกจากนี้  ที่ประชุมเห็นชอบรา่งบญัชีการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และมอบหมายให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ไปด าเนินการตามระเบียบและข้ันตอนทางราชการต่อไป 

 

รมว.ศึกษาศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมกรณีการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งในระดับผู้บริหารสถานศึกษา

ด้วยว่า จากการหารือร่วมกับคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-

Private Steering Committee) หรือประชารัฐ ก็เห็นตรงกันว่าการคัดสรรคนเก่ง คนดี มีความทุ่มเท ได้เขา

มาบริหารงาน โดยเฉพาะต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจ (Key Success) ในความส าเร็จของ

การพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะให้ความส าคัญมากขึ้น รวมท้ังกรณีการกล่าวโทษหรือ

ร้องเรียนการทุจริตต่างๆ น้ัน ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่งรัดด าเนินการตามระบบให้เกิดความรวดเร็วขึ้น 

โดยต้องเร่งพิสูจน์บุคคลผู้ถูกกล่าวหาด้วยความเป็นธรรม จัดวางระบบและมาตรการต่างๆ ในกระบวนการ

สอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพราะจะโยงไปถึงสิทธิต่างๆ เช่น การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการรายน้ันๆ ด้วย. 
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