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สรุปผลการประชุม ก.ค.ศ. 
ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดี ที ่27 ตลุาคม 2559 

ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ก.ค.ศ.อนุมัติใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการในการประเมินวิทยฐานะ และ
อนุมัติย้ายผอ.สพท. 2 ราย 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559 โดยมี  
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมว่า ท่ีประชุม  
ได้อนุมัติให้ส านักงาน ก.ค.ศ.น าโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการมาใช้ ในการประเมิน
วิทยฐานะ และอนุมัติย้ายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 2 ราย 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสะท้อนจากกรรมการพิจารณาผลงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพบว่าบางรายมีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ โดยการคัดลอ ก
วิทยานิพนธ์ หรือคัดลอกผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน ซึ่งท าให้ไม่เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนางานวิชาการและวงวิชาชีพ 

จึงอนุมัติให้ส านักงาน ก.ค.ศ.พิจารณาน าเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบเอกสารท่ีใช้ในการเสนอขอรับการ
ประเมินวิทยฐานะ ซึ่งคงไม่พัฒนาโปรแกรมข้ึนมาใหม่ แต่จะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ ซึ่งใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 
พร้อมช้ีแจงแหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ าและแสดงรายการลอกเลียนเป็นแถบสีและระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ า 
โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปัจจุบันโปรแกรมดังกล่าวใช้ตรวจสอบในมหาวิทยาลยั
หลายแห่ง โดยขอให้ส านักงาน ก.ค.ศ.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าโปรแกรมมาใช้ประกอบการ
ประเมินวิทยฐานะต่อไป 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จ านวน 2 ราย ได้แก่   
1) นายวิชัย แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 
2) นายโกวิท เพลินจิตต์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ไปด ารงต าแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
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ส าหรับประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และหลักเกณฑ์
การประเมินเพ่ือคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
มาตรา 55 ที่ก าหนดให้มีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
เป็นระยะๆ นั้น 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ขณะนี้มีการแชร์ใน Social 
Mediaในเรื่องการประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ซึ่งระบุว่าหากใครไม่ผ่านการประเมินจะต้องถูกออกจาก
ราชการ เรื่องนี้ขอช้ีแจงว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ก าหนดว่าต้องมีการประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ
อยู่แล้ว หากใครไม่ผ่านประเมินต้องถูกให้ออกจากราชการจริง แต่ครูไม่ต้องตกใจว่าประเมินไม่ผ่านแล้วจะถูก
ให้ออกจากราชการ เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.ไปก าหนด ได้ให้โอกาสในการพัฒนา
หลายครั้ง เช่น หากไม่ผ่านการประเมินครั้งแรก จะให้พัฒนาตนเองก่อน แต่หากครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน ให้งดเงินวิทย
ฐานะ, ครั้งที่ 3 ให้งดเลื่อนเงินเดือน และครั้งที่ 4 ให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (6) 

ทั้งนี้ ครูเกือบทั้งประเทศร้อยละ 80 มีวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 
ดังนั้นการได้มาซึ่งวิทยฐานะถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นความภาคภูมิใจ แต่การให้เงินวิทยฐานะ
เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้น าเรื่องน้ีมาดูเอง เพราะครูถูกคนปรามาสว่าได้รับ
เงินเดือนมาก มีสวัสดิการดี แต่เด็กไม่มีคุณภาพ ซึ่งเรื่องน้ีตนเองยอมไม่ได้ ดังน้ันครูต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
การประเมิน แต่วิธีการประเมินจะไม่ให้เป็นภาระกับครู ไม่ต้องมีกระดาษรายงาน แต่เป็นสิ่ งที่ครูท าอยู่แล้ว 
และจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ PA ซึ่งผู้รับการประเมินต้องยอมรับ 

ดังน้ัน ครูไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ครูก็ต้องปรับตัว เพ่ือให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
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ก.ค.ศ.ไดเ้ห็นชอบร่างหลกัเกณฑ์ฯ การคัดเลือกและพฒันาบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สพฐ. 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งท่ี 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.อ.

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมว่า ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบ

ร่างหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกและพัฒนาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา สพฐ. พร้อมก าหนดกรอบระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559. 

• เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/851 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อขอปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
สังกัด สพฐ. ซึ่งได้มีการประชุมหารือระหว่างคณะท างานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ. ดังน้ี 

 หลักเกณฑ์และวิธีการน้ีฯ ให้ใช้คัดเลือกเฉพาะปี 2559 และใช้คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 การคัดเลือกไม่มีการแบ่งกลุ่มท่ัวไป และกลุ่มประสบการณ์ 

 ผู้สมัครต้องเลือกสมัคร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ เพียงแห่งเดียว หากสมัคร 

เกินกว่า 1 แห่งจะตัดสิทธ์ิการคัดเลือกทั้งหมด 

 หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข  

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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 ให้ สพฐ. เป็นผู้ด าเนินการออกข้อสอบภาค ก และก าหนดตัวช้ีวัด องค์ประกอบ และคะแนน 
การประเมินในภาค ข 

 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
เป็นผู้ด าเนินการสอบ ภาค ก และประเมิน ภาค ข 

 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนภาค ก และ 
ภาค ข รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 การบรรจุและแต่งตั้ง ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ด าเนินการ  
หากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษใด ยังมีบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกที่ยังไม่หมดอายุการข้ึนบัญชี ให้เรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีก่อน หากไม่มีบัญชี 
ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่เดิม หรือมีแต่เรียกจนหมดบัญชี หรือบัญชีถูกยกเลิกแล้ว ให้เรียกตัวผู้ได้รับ  
การคัดเลือกจากบัญชี กศจ. หรือ บัญชี อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ได้ด าเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ตามล าดับที่  และตามจ านวนต าแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร 
โดยไม่มีการข้ึนบัญชี 

 ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามมาตรฐานต าแหน่งและผ่านการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษาแล้ว ตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 

 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี ต้องได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามวิธีการ องค์ประกอบ และตัวช้ีวัด ที่ สพฐ.ก าหนด หากมีผล 

การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ สพฐ. ด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทน พ.ศ. 2551 ข้อ 1 (7) 

 ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ด าเนินการยกเลิกบัญชี  

ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเฉพาะบุคคล เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

- ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกที่มีอยู่ เดิม หรือบัญชีที่ได้รับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ บัญชีใดบัญชีหนึ่งไปแล้ว 

- ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด หรือไม่
สมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง 

- มารายงานตัวแต่ไม่เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
- แจ้งสละสิทธ์ิการบรรจุและแต่งตั้ง 
- ในวันที่บรรจุและแต่งตั้ง มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานต าแหน่งและไม่ผ่าน 

การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
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•   เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
(สพฐ.) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

  การพัฒนา  ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง ด้านคุณลักษณะผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึง
ประสงค์ ภาวะผู้น าทางวิชาการ และการบริหารและจัดการในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมี
ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนา และต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านการประเมินต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ 

 มาตรฐานการพัฒนา  ให้ สพฐ. ด าเนินการดังนี้ 
1) การบริหารจัดการ  จัดท ารายละเอียดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา แผนพัฒนา คัดเลือก

วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง และด าเนินการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดย
วิทยากรและวิทยากรพี้เลี้ยงต้องเป็นผูท้ี่มบีุคลกิภาพเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ 

2) สื่อ และนวัตกรรมการพัฒนา  ให้จัดท าคู่มือและสื่อประกอบการพัฒนาให้ผู้ เ ข้ารับ 
การพัฒนาทราบ 

3) สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม 
4) การประเมินผลการพัฒนา ต้องมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบและ 

ได้มาตรฐาน 
 หลังจากผ่านการพัฒนาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ให้ สพฐ.ด าเนินการก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ภายใน 1 ปี หากไม่ผ่านจะต้องกลับไปด ารงต าแหน่งเดิม 
โดยที่ประชุมมอบ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ไปหารือเกี่ยวกับต าแหน่งในอัตราทดแทน 

 หลังจากผ่านการพัฒนาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ให้มีการพัฒนาอีกไม่น้อยกว่า  
120 ช่ัวโมง ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และให้มีผล
ย้อนหลังไป ณ วันที่ผ่านการพัฒนาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง 

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการน้ี ให้ใช้เฉพาะในการคัดเลือกต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ. ในปี พ.ศ. 2559 เท่าน้ัน 
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นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  กล่าวเพิ่มเติมว่า ส านักงาน ก.ค.ศ.จะก าหนดเงื่อนไข 
ต่าง ๆ ตามร่างหลักเกณฑ์นี้ในประกาศรับสมัครด้วย โดยเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้สมัคร  
จะได้รับทราบก่อนและจะต้องลงนามเพื่อบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามค่าน้ าหนักตัวช้ีวัดตามที่ก าหนด
อย่างชัดเจน โดยภายใน 6 เดือนจะมีการประเมินรอบแรก และ 6 เดือนถัดไปจะประเมินรอบที่สอง หากผู้ใด
ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า 

• เห็นชอบให้มีการปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม) 

โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาค าร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ไปต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและต าแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ท่ี 
11 พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

ข้อมูลขา่ว : ข่าวส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

ดรุวรรณ บญุมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน 


