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สวั ส ดี ค  ะ เพื่ อ นข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาทุกทานและแลววารสารขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก็เดินทางมาถึงฉบับที่ 4 ซึ่งเปนฉบับสุดทาย
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และชีวิตประจําวัน จากวารสารทั้ง 3 ฉบับ
และเชนกันคะวารสารขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับที่ 4 ก็จะไมทาํ ใหเพือ่ นขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผิดหวังอยางแนนอนยังคงเปยมดวย
เนือ้ หาสาระความรูด า นการบริหารงานบุคคลทีจ่ ะมอบใหเพือ่ น
ขาราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเริม่ ดวยคอลัมน
กาวไปกับ ก.ค.ศ. กับทานเลขาธิการดร.อุษณีย ธโนศวรรย
มาติดตามกันวาทานมีอะไรมามอบใหนะคะตามติดดวย
Special Issue อาทิ สํานักงาน ก.ค.ศ. กับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามดานการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูในฐานะนักวิจยั
และคดีแดงสําแดงฤทธิ์ ตอน สตง. แจงผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหดาํ เนินการทางวินยั ปดทายดวยปญหาถาม-ตอบ
สารพันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สํานักงาน ก.ค.ศ. และคณะผูจ ดั ทําหวังวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนทานผูทุกทานจะไดรับ
สาระดี ๆ มีประโยชน จากวารสาร ก.ค.ศ. ฉบับนีเ้ ชนเคยนะคะ
แลวพบกันใหมปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะ
นงลักษณ คิดควร
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สวัสดีคะ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และท่านผูอ้ า่ นทุกท่านมาพบกันกับคอลัมน์ ก้าวไปกับ
ก.ค.ศ. ฉบับที่ 4 ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2562 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ด�ำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการด�ำเนินการจัดการศึกษาและ
การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ
ทัง้ ผูเ้ รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน
ในส่วนของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้คิดและพัฒนาระบบต่าง ๆ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลาย ๆ เรือ่ งด้วยกัน อาทิเช่น ระบบการให้บริการการประเมิน
วิทยฐานะส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบสืบค้นคุณวุฒทิ ี่ ก.ค.ศ. รับรองระบบตอบข้อหารือ
ระบบสารสนเทศการวิจยั และงานวิชาการ ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบรูปแบบค�ำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบท�ำเนียบหน่วยงาน
บริหารงานบุคคล และระบบคัดกรองคุณวุฒิ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์กบั ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มากทีส่ ดุ รวมทัง้ เนือ้ หาในวารสารฯ ฉบับนี้ ก็เช่นเดียวกัน ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำ� สาระความรูเ้ กีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์มาน�ำเสนอเช่นเคย จะเป็น
เรื่องอะไรบ้างติดตามอ่านกันดูนะคะ
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเนือ้ หาสาระทีไ่ ด้นำ� เสนอในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กบั ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน ซึ่งส�ำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้น�ำข่าวสาร สาระความรู้ รวมถึงความเคลื่อนไหว
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาน�ำเสนอ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ของวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ทุกท่านได้
ติดตามกันต่อไปค่ะ
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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Special Issues

ส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การปฏิบตั งิ านให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อัญสุชา บุญขันตินาถ

ผู้อำ�นวยการภารกิจตรวจติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล

จากนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ทีม่ งุ่ พัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทัง้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–
2580 ประเด็นที่ 4.6 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทีใ่ ห้นำ� ระบบ
การท�ำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
ซึง่ ในปัจจุบนั การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ให้ความส�ำคัญ
กับการให้บริการภาครัฐที่เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ
แก่ ลู ก ค้ า โดยน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสม
เข้ามาใช้ในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะ
ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานในหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ซึง่ เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าทีใ่ นการออกกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารต่าง ๆ ส�ำหรับการบริหาร
งานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาถือปฏิบัติ รวมไปถึงมีอ�ำนาจ
และหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
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วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษาความเป็นธรรมและ
มาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล โดยในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการ
จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�ำนวน 4 ครัง้ ใน 4 ภูมภิ าค
ครัง้ ที่ 1 ภาคกลาง  ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม
2562  จ�ำนวน 26 จังหวัด และ 3 ส่วนราชการรวม 233 คน
ครัง้ ที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม
2562 จ�ำนวน 17 จังหวัด รวม 195 คน
ครัง้ ที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2562
จ�ำนวน 14 จังหวัด รวม 163 คน
ครัง้ ที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่
14 – 16 สิงหาคม 2562 จ�ำนวน 20 จังหวัดรวม 245 คน
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 4 ครั้ง ประกอบด้วย
ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในแต่ละภูมภิ าค ส�ำหรับภาคกลาง จะมีผแู้ ทน
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ของส่วนราชการ คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมด้วย
ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ดังกล่าว กิจกรรมทีไ่ ด้รบั
ความสนใจมากที่สุด คือ คลินิกตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ซึง่ ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จดั กลุม่ ออกเป็น
9 กลุม่ ตามบริบทของการบริหารงานบุคคลและบริบทของ
อ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ก.ค.ศ.
ทีป่ ระจ�ำในแต่ละคลินกิ มีดงั นี้
(1) กลุม่ สรรหาและคุณวุฒิ  
(2) กลุม่ เงินเดือน ค่าตอบแทน และการพัฒนา
(3) กลุม่ การย้ายครูและผูบ้ ริหาร
(4) กลุม่ วิทยฐานะ
(5) กลุม่ การเปลีย่ นต�ำแหน่ง การโอน
(6) กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค (2)
(7) กลุม่ กฎหมาย อุทธรณ์ และร้องทุกข์
(8) กลุม่ วินยั
(9) กลุม่ ดิจทิ ลั
นอกจากกิจกรรมคลินิกการบริหารงานบุคคล
ทัง้ 9 กลุม่ ดังกล่าว ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ 4 ครัง้ นัน้
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จดั ให้มกี ารอภิปราย และแลกเปลีย่ น
เรียนรูป้ ระสบการณ์เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ น
เรียนรูป้ ระสบการณ์รว่ มกัน ทีส่ ำ� คัญคือ ส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
มาเผยแพร่เพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการสื่อสาร
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มปี ระสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้   ซึง่ เป็นทีช่ นื่ ชมของผูเ้ ข้าร่วม
การประชุมเป็นอันมาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ว่านั้นคืออะไร....ช่วยท�ำอะไรได้บ้าง หรือจะมาเป็น

เครือ่ งมือในการบริหารงานบุคคลได้อย่างไรบ้าง...มาติดตาม
กันค่ะ
                  Line Official ในชื่อ “สถานี ก.ค.ศ.”
ซึ่งเป็น AI chat bot ที่ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ทดลองจัดท�ำเป็นต้นแบบและน�ำร่อง
ใช้เพือ่ พัฒนาให้เป็น AI chat bot ทีส่ ามารถสือ่ สารในทุกเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ในอนาคต

ระบบหนังสือเวียนส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
เป็นระบบที่ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่
หนังสือเวียนทีเ่ กีย่ วข้องของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ให้หน่วยงาน
การศึกษาได้ทราบ ซึง่ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำและชีแ้ จงด้านการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงาน
การศึกษา ให้เป็นรูปธรรม สามารถค้นหากฎหมาย กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้อย่างสะดวก
มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน สามารถรองรับการใช้งาน
บนอุปกรณ์ Smartphone
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		 ระบบตอบข้อหารือ ระบบนี้ ส�ำนักงาน
ก.ค.ศ. ได้พัฒนาระบบโดยมีการศึกษาข้อขัดข้องของ
หลักเกณฑ์ทตี่ อ้ งการความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ หรือทีต่ อ้ ง
ตีความ และรวบรวมข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานบุคคลในแต่ละเรื่องที่ผ่านองค์คณะ ไปจนถึงค�ำถาม
ทางโทรศัพท์หรือจากผูแ้ ทน ก.ค.ศ. ใน กศจ. มาเป็นข้อมูล
และมาจัดท�ำเป็นระบบตอบข้อหารือทีอ่ อนไลน์บนเว็บไซต์
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ซึง่ สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์
Smartphone ได้ดว้ ย

ศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ใช้
ประกอบการด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล ซึง่ ผล
จากการจัดประชุมในครัง้ นี้ จะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านด้านการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีเ่ ป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
รวมทัง้ การเป็นเครือข่ายทีด่ แี ละร่วมมือกันในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพแลประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ไป และ
ในท้ายทีส่ ดุ ก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของชาติอนั เป็น
เป้าหมายสูงสุดของการศึกษานั่นเอง
ก่อนจากกันในฉบับนี้ ขอฝากเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
ก.ค.ศ. ไว้ให้ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะ                   
		

ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการเสริมสร้างและพัฒนา
สแกน OR Code ระบบต่าง ๆ ที่ให้ไว้แล้ว
กลไกเครือข่ายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ลองไปใช้ดูกันนะคะ หากลองใช้แล้วมีข้อคิดเห็นหรือ
ในการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานบุคคลให้กบั หน่วยงาน ข้อติชมประการใด ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. น้อมรับด้วยความยินดี
การศึกษา ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานบุคคล สวัสดีคะ่ แล้วพบกันใหม่ในวาสารฉบับต่อไปนะคะ สวัสดีคะ่     
ซึ่งการจัดท�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็น 			
ระบบดิจทิ ลั เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้สว่ นราชการ ส�ำนักงาน
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การเลือ่ นเงินเดือน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีม่ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ศิริรัตน์ เสือโรจน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

ตามที่ ก ฎ ก.ค.ศ. การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้ง
ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือ
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน
2561 โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้เลื่อนเงินเดือนตามกฎ
ก.ค.ศ. ฯ ดังกล่าว ไปแล้วเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2562 นัน้
ในระยะที่ผ่านมา ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้สร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนในหลาย ๆ ช่องทาง ได้แก่
การประชุ ม ทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนส์ (VDO
Conference) การชีแ้ จงในการประชุม 4 ภูมิภาค ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การชี้แจงผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ช่อง ETV การชี้แจง
ในการประชุมขับเคลือ่ นตามนโยบายการปฏิรปู การศึกษา
และการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการชีแ้ จงกฎหมาย
การเลือ่ นเงินเดือนให้กบั ผูแ้ ทนส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ใน กศจ.
แต่อย่างไรก็ดี ยังมีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอบถามเกีย่ วกับการเลือ่ นเงินเดือนไปยังส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับบัญชีเงินเดือนแบบช่วง ฐานในการค�ำนวณและ
ช่วงเงินเดือน และการเลือ่ นเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ฯ ดังกล่าว
อีกครัง้ หนึง่ ดังนี้
1. บัญชีเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีม่ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ปั จ จุ บั น ใช้ บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นขั้ น ต�่ ำ ขั้ น สู ง ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีม่ ใี บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�ำต�ำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ตามหนังสือ
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2558
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(หน่วย : บาท)
ขั้นสูง
ขั้นต�่ำ
อันดับ

24,750
15,050
ครูผู้ช่วย

34,310

15,440
คศ.1

41,620
16,190
คศ.2

58,390
19,860
คศ.3

69,040
24,400
คศ.4

76,800
29,980
คศ.5

2. ฐานในการค�ำนวณและช่วงเงินเดือนส�ำหรับการเลือ่ นเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อันดับ

ช่วงเงินเดือน

คศ.5

60,840 - 76,800
29,980 - 60,830
50,330 - 69,040
24,400 - 50,320
40,280 - 58,390
19,860 - 40,270
30,2100 - 41,620
16,190 - 30,200
24,890 - 34,310
15,440 - 24,880

คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.1
ครูผู้ช่วย

19,910 - 24,750
15,050 - 19,900

ระดับ
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง

ฐานในการคำ�นวณ
อัตรา
68,560
60,830
59,630
50,320
49,330
37,200
35,270
30,200
29,600
22,780

22,330
17,480

3. การเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. โดยน�ำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาประกอบการพิจารณา ซึง่ จะขอยกตัวอย่างในการเลือ่ นเงินเดือน ดังนี้
กรณีที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
อัตราเงินเดือน 24,650 บาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนร้อยละ 3.00 จะใช้ฐาน
ในการค�ำนวณ 22,330 บาท จะได้เลื่อนเงินเดือน 670 บาท (22,330 x 3.00 = 669.90 บาท แล้วปัดเศษเป็น
สิบบาท) ให้ด�ำเนินการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
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Special Issues
1.   เงิ น เดื อ นขั้ น สู ง ของอั น ดั บ
ครูผชู้ ว่ ย คือ 24,750 บาท ให้เลือ่ นเงินเดือน
ข้าราชการรายดังกล่าวจนถึงขัน้ สูงของอันดับ
ครูผชู้ ว่ ย จากอัตราเงินเดือน 24,650 เป็นอัตรา
เงินเดือน 24,750 บาท (เลื่อน 100 บาท)

ฐานในการคำ�นวณและช่วงเงินเดือน
ฐานในการคำ�นวณ
อันดับ
ช่วงเงินเดือน
ระดับ
อัตรา
19,910 - 24,750
บน
22,330
ครู
ผู้ช่วย
15,050 - 19,900
ล่าง
17,480

2. ให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ
การเลื่อนเงินเดือน
คศ.1 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน ตามข้อ 1
ฐานใน
% เงินเดือน
วิทย
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการครู อันดับ ฐานะ
เงินเดือน การคำ�
นวณ เลื่อน ที่ได้เลื่อน
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบั เงินเดือน
ครู
670
ต�่ำกว่าขั้นต�่ำหรือสูงกว่าขั้นต�่ำ  หรือสูงกว่า
ไม่มี 24,650 22,330 3.00 (669.90)
ผู้ช่วย
ขัน้ สูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
3. เลือ่ นเงินเดือนส่วนทีเ่ หลือ 570 บาท (670 – 100 บาท) จากอัตราเงินเดือน 24,750 บาท เป็น

อัตราเงินเดือน 25,320 บาท

การสั่งเลื่อนเงินเดือน
ขั้นสูงของ
คศ.1

➤ 3. เลื่อนเงินเดือนส่วนที่เหลือ 570 บาท

34,310

24,750

24,750

➛

ขั้นสูงของ
ครูผู้ช่วย

➛

25,280

24,650
ขั้นต�่ำ
อันดับ

15,050
ครูผู้ช่วย

2. ให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ใน
อัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตามข้อ 1
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ราชการครู
➤
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าหรือต�่ำกว่าขั้นต�่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

15,440
คศ.1

➤

1. เลื่อนเงินเดือน 100 บาท
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย

ทัง้ นี้ การเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการรายดังกล่าวในรอบการประเมินถัดไป ให้ใช้ฐานในการค�ำนวณและ
ช่วงเงินเดือน ระดับบน ในอันดับครูผชู้ ว่ ย
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กรณีที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 อัตราเงินเดือน
34,210 บาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.80 จะใช้ฐานในการค�ำนวณ
29,600 บาท จะได้เลือ่ นเงินเดือน 828.80 บาท (29,600 x 2.80 = 828.80  บาท แล้วปัดเศษเป็นสิบบาท) ให้ดำ� เนิน
การเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
1. เงินเดือนขัน้ สูงของอันดับ คศ.1
ฐานในการคำ�นวณและช่วงเงินเดือน
คือ 34,310 บาท ให้เลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ
ฐานในการคำ�นวณ
อั
น
ดั
บ
ช่
ว
งเงิ
น
เดื
อ
น
รายดังกล่าวจนถึงขัน้ สูงของอันดับ คศ.1 จาก
ระดับ
อัตรา
อัตราเงินเดือน 34,210 บาท เป็นอัตราเงินเดือน
24,890- 34,310
บน
29,600
คศ.1
34,310 บาท (เลือ่ น 100 บาท)
15,440 - 24,880

2. ส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 717.60 บาท
(817.60 – 100) ให้ได้รับค่าตอบแทนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจ�ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือต�ำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
การสั่งเลื่อนเงินเดือน
ขั้นสูง

34,310

34,210

8

ขั้นต�่ำ

15,440

อันดับ

คศ.1

วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

ล่าง

22,780

การเลื่อนเงินเดือน
อันดับ

ฐานใน
%
วิทย
เ
งิ
น
เดื
อ
น
การคำ�นวณ เลื่อน
ฐานะ

เงินเดือน
ที่ได้เลื่อน

คศ.1

ไม่มี

828.80

34,210

29,600

2.80

2. ส ว่ นทีเ่ หลือจ�ำนวน 728.80 บาท (828.80-100)ให้ได้รบั
ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
➤
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำผูไ้ ด้รบั
เงินเดือนค่าจ้างขัน้ สูงของอันดับหรือต�ำแหน่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551

➤ 1. เลือ่ นเงินเดือน 100 บาท เงินเดือนถึงขัน้ สูงของอันดับคศ. 1

Special Issues
กรณีที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ รับเงินเดือน
ในอันดับ คศ.2 อัตราเงินเดือน 41,520 บาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ร้อยละ 2.80  จะใช้ฐานในการค�ำนวณ 35,270 บาท จะได้เลือ่ นเงินเดือน 990 บาท (35,270 x 2.80 = 987.56 บาท
แล้วปัดเศษเป็นสิบบาท) ให้ดำ� เนินการเลือ่ นเงินเดือน ดังนี้
1. เงินเดือนขัน้ สูงของอันดับ คศ.2
ฐานในการคำ�นวณและช่วงเงินเดือน
คือ 41,620 บาท ให้เลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ
ฐานในการคำ�นวณ
รายดังกล่าวจนถึงขัน้ สูงของอันดับ คศ.2 จาก
อันดับ
ช่วงเงินเดือน
ระดับ
อัตรา
อัตราเงินเดือน 41,520 บาท เป็นอัตราเงินเดือน  
41,620 บาท (เลือ่ น 100 บาท)
30,210- 41,620
บน
35,270
คศ.2
16,190 - 30,200

ล่าง

30,200

2. ให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ
การเลื่อนเงินเดือน
คศ.3 ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน ตามข้อ 2
ฐานใน
% เงินเดือน
วิทย
ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการครูและ อันดับ ฐานะ เงินเดือน การคำ�นวณ เลื่อน ที่ได้เลื่อน
บุคลากรทางการศึกษาได้รบั เงินเดือนสูงกว่า
ครู
990
หรือต�ำ่ กว่าขัน้ ต�ำ ่ หรือสูงกว่าขัน้ สูงของอันดับ คศ.2 ชำ�นาญ 41,520 35,270 2.80 (987.56)
การ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
3. เลือ่ นเงินเดือนส่วนทีเ่ หลือ จ�ำนวน 890 บาท (990 – 100 บาท) จากอัตราเงินเดือน 41,620 บาท เป็น
อัตราเงินเดือน 42,510 บาท
การสั่งเลื่อนเงินเดือน
ขั้นสูงของ คศ.3

58,390
42,510
41,620

41,620

ขั้นต�่ำ

41,520
16,190

19,860

อันดับ

คศ.2

คศ.3

➛ ➛

ขั้นสูงของ คศ.2

➤ 3. เลื่อนเงินเดือนส่วนที่เหลือ 890 บาท

2. ใ ห้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับ คศ.3
ในอัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รบั อยูเ่ ดิม ตามข้อ 2
➤
ของกฎ ก.ค.ศ. บุคลากรทางการศึกษาได้รบั
เงินเดือนสูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าขัน้ ต�ำ ่ หรือสูงกว่า
ขัน้ สูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
➤

1. เลื่อนเงินเดือน 100 บาท เงินเดือนถึง
ขั้นสูงของอันดับ คศ.2

ทัง้ นี้ การเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการรายดังกล่าวในรอบการประเมินถัดไป ให้ใช้ฐานในการค�ำนวณและ
ช่วงเงินเดือน ระดับบน ในอันดับ คศ.3
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

9

Special Issues
กรณีที่ 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู ไม่มวี ทิ ยฐานะ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2
อัตราเงินเดือน 41,520 บาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนร้อยละ 2.80 จะใช้ฐาน
ในการค�ำนวณ 35,270 บาท จะได้เลือ่ นเงินเดือน 987.56  บาท (35,270 x 2.80) ให้ดำ� เนินการเลือ่ นเงินเดือน ดังนี้
1. เงินเดือนขัน้ สูงของอันดับ คศ.2
ฐานในการคำ�นวณและช่วงเงินเดือน
คือ 41,620 บาท ให้เลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ
ฐานในการคำ�นวณ
รายดังกล่าวจนถึงขัน้ สูงของอันดับ คศ.2 จาก
อันดับ
ช่วงเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 41,520 บาท เป็นอัตราเงินเดือน  
ระดับ
อัตรา
41,620 บาท (เลือ่ น 100 บาท)
30,210- 41,620
บน
35,270
คศ.2

2. ส่วนทีเ่ หลือ จ�ำนวน  787.56 บาท
(987.56 – 100) ให้ได้รบั ค่าตอบแทนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ
ผูไ้ ด้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขัน้ สูงของอันดับ
หรือต�ำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดย
ไม่สามารถไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้
การสั่งเลื่อนเงินเดือน
ขั้นสูง

41,620
41,520

ขั้นต�่ำ

16,190

16,190 - 30,200

ล่าง

30,200

การเลื่อนเงินเดือน
อันดับ

ฐานใน
%
วิทย
เ
งิ
น
เดื
อ
น
การคำ�นวณ เลื่อน
ฐานะ

เงินเดือน
ที่ได้เลื่อน

คศ.2

ไม่มี

987.56

41,520

35,270

2.80

2. ส่วนทีเ่ หลือจ�ำนวน 787.56 บาท (987.56 – 100) ให้ได้รบั
ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
➤
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำผู้ได้
รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต�ำแหน่ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551    
➤

1. เลื่อนเงินเดือน 100 บาท เงินเดือนถึงขั้นสูงของ อันดับ
คศ.2

อันดับ
คศ.2
จากกรณีตวั อย่างการเลือ่ นเงินเดือนดังกล่าวข้างต้น คงจะช่วยให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือ่ นเงินเดือนแบบช่วงตามกฎ ก.ค.ศ. การเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ การเลือ่ นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
กฎ ก.ค.ศ. ฯ ดังกล่าว ให้นำ� ผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 มาประกอบการพิจารณา  โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์
ของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท�ำผิดวินยั
			
ในเรือ่ งเกีย่ วกับ

ยาเสพติดให้โทษ
มณเฑียร โสภณ

ผู้อำ�นวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย

สวั ส ดี ค รั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทีร่ กั ทุกท่าน วันนีข้ อน�ำเสนอกรณีตวั อย่าง
กรณีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ ข้าไป
เกีย่ วข้องกับยาเสพติดให้โทษ โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
บุคคลนัน้ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นไปในรูปแบบ วิธกี าร
หรือลักษณะใด เช่น เป็นผูส้ นับสนุน ผูเ้ สพ ผูจ้ ำ� หน่าย
ยาเสพติดไม่วา่ จะเป็นประเภทใด เช่น ยาบ้า ยาอี ฝิน่
กระท่อม กัญชา เฮโรอีน หรือทีม่ ชี อื่ เรียกอืน่ ๆ ทีเ่ ข้า
ลักษณะหรือประเภทของยาเสพติด คือ ของมึนเมาซึง่
ต้องห้ามตามกฎหมาย ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องด�ำเนินการ
ทางวินยั ทันที
จากการตรวจสอบส�ำนวนการสอบสวนของ
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. และการพิจารณารายงานการด�ำเนินการ
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับวินยั และการออกจากราชการ
(ทีท่ ำ� การแทน ก.ค.ศ.) พบว่ายังมีขา้ ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ�ำนวนหนึง่ กระท�ำความผิดในกรณีนี้ อันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีมติลงโทษไปแล้ว

หลายราย โดยผูก้ ระท�ำความผิดมีตำ� แหน่งตัง้ แต่ครูผชู้ ว่ ย
จนถึงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา และมีแนวโน้มว่าจะมี
การกระท�ำผิดเพิม่ มากขึน้ ในหลากหลายรูปแบบ ซึง่ จะขอ
ยกตัวอย่างกรณีความผิดในตอนท้ายต่อไป
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้บญ
ั ญัตไิ ว้เกีย่ วกับ
กรณีทขี่ า้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระท�ำผิด
วินัยในเรื่องยาเสพติดไว้โดยเฉพาะ ตามมาตรา 94
วรรคสาม  ทีก่ ำ� หนดไว้วา่ “ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีเ่ สพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผอู้ นื่ เสพ
ยาเสพติดเป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง” จะเห็นได้วา่
เจตนารมณ์ของบทบัญญัตนิ ี้ ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งดังกล่าว  
และมีบทลงโทษที่รุนแรง โดยถือว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ศิษย์
และสังคม ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด
โดยเด็ดขาด ซึง่ มาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
มีองค์ประกอบความผิดทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
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ยาเสพติด หมายถึง ของมึนเมาซึง่ ต้องห้าม
ตามกฎหมาย เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี ยาม้า กัญชา ฝิน่
กระท่อม เป็นต้น
เสพยาเสพติด หมายถึง การที่จะน�ำเข้าสู่
ร่างกายในหลากหลายวิธกี าร เช่น สูบ สูดดม ฉีด กิน
โดยผสมน�ำ้ ดืม่ ผสมอาหาร เป็นต้น
สนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด หมายถึง  
กระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้จ�ำหน่าย ผู้ค้า ช่วยเหลือ
สนับสนุน ชักชวน ยุยง ส่งเสริม หรือท�ำเป็นแบบอย่าง
จูงใจให้บคุ คลอืน่ เสพยาเสพติด รวมทัง้ การมีหรือครอบครอง
เป็นต้น
เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาพบว่า มีขา้ ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูใ้ ดเข้าไปเกีย่ วข้องในเรือ่ งเกีย่ วกับ
ยาเสพติดดังกล่าว และปรากฏพยานหลักฐานอย่างชัดเจน
จนมีมลู ว่า เป็นผูก้ ระท�ำความผิด ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้อง
ด�ำเนินการทางวินยั ทันทีเพือ่ ให้ได้มาสูก่ ระบวนการของการ
ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพือ่ ด�ำเนินการตามกฎหมาย
ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยจุดมุ่งหมายของ
การด�ำเนินการทางวินยั ก็เพือ่ ลงโทษผูก้ ระท�ำผิดให้เป็นไป
โดยถูกต้อง เหมาะสมเป็นธรรม และเพื่อไม่ให้เป็น
เยีย่ งอย่างต่อไป กระบวนการด�ำเนินการทางวินยั ในเบือ้ งต้น
บัญญัตไิ ว้ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้
มาตรา 95 วรรคห้า บัญญัตวิ า่ “เมือ่ มีการ
กล่าวหาโดยปรากฏตัวผูก้ ล่าวหาหรือกรณีเป็นทีส่ งสัยว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดกระท�ำผิด
วินยั โดยยังไม่มพี ยานหลักฐาน ให้ผบ้ ู งั คับบัญชา รีบด�ำเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นว่า กรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหา
ว่าผูน้ นั้ กระท�ำวินยั หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมี ลู ทีค่ วร
กล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินยั จึงจะยุตเิ รือ่ งได้ ถ้าเห็นว่ากรณี
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินัยก็ให้ด�ำเนินการ
ทางวินยั ทันที”
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มาตรา 98 วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า่ “การด�ำเนินการ
ทางวินยั แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ มี
กรณีอนั มีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่า กระท�ำผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับ
บัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด�ำเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงและความยุตธิ รรมโดยมิชกั ช้า และ
ในการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยาน
หลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาเท่าทีม่ ใี ห้ผถู้ กู กล่าวหา
ทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุชอื่ พยานก็ได้ เพือ่ ให้ผถู้ กู กล่าวหา
มีโอกาสชีแ้ จงและน�ำสืบแก้ขอ้ กล่าวหา”
จากบทบั ญ ญั ติ ทั้ ง 2 มาตราดั ง กล่ า ว
หมายความว่า ในการด�ำเนินการทางวินยั ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 นัน้
เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณี
เป็นทีส่ งสัยว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั โดยไม่มพี ยานหลักฐาน ผูบ้ งั คับบัญชา
ต้องด�ำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นก่อนว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท�ำผิดวินัยหรือไม่
ถ้าผลของการสืบสวนปรากฏว่าเป็นกรณีอันมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ นั้
กระท�ำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ต่อไปได้ แต่ในเรือ่ งเกีย่ วกับยาเสพติด
ดังกล่าว ทุกเรือ่ งพบว่ามีการฟ้องเป็นคดีอาญาและขึน้ สู่
การพิจารณาของศาลยุตธิ รรมแล้ว
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาถึงองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังกล่าว
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติการณ์
เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดข้อใดข้อหนึง่ คือ ไม่วา่ จะเป็น
ผูเ้ สพหรือผูส้ นับสนุน ถือเป็นมูลเหตุสำ� คัญของการกระท�ำ
ผิดวินยั อย่างร้ายแรง
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กรณีตัวอย่าง ที่จะขอยกมาเป็นอุทาหรณ์
มีประเด็นทีน่ า่ สนใจมากเกีย่ วกับการด�ำเนินการทางวินยั                
กรณีข้าราชการครูเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1
(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมายและเป็นผู้ขับขี่เสพหรือรับเข้า
ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1 (ยาบ้า) พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อเท็จจริง รับฟังได้วา่ นาย ธ. ต�ำแหน่งครู
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่ง อุทธรณ์
ค�ำสัง่ ลงโทษปลดออก จากราชการ กรณีเสพยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และเป็น
ผูเ้ สพหรือรับเข้าร่างกายไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใด ๆ ซึง่ ยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ (ทีท่ ำ� การแทน ก.ค.ศ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า
จากพยานหลักฐานในส�ำนวนการสอบสวน ประกอบ
หนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ และให้โอกาสผู้อุทธรณ์
แถลงการณ์ดว้ ยวาจาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว รับฟังได้วา่ เมือ่ วันที่
6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.30 น. เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบผู้อุทธรณ์ขับขี่รถ
จักรยานยนต์ ซึง่ ผูอ้ ทุ ธรณ์เป็นบุคคลทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ทราบว่าเป็นผูท้ มี่ พี ฤติกรรมเกีย่ วกับยาเสพติด เมือ่ เห็น
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจก็มที า่ ทางมีพริ ธุ น่าสงสัย จึงเรียกตรวจค้น
แต่ไม่พบสิง่ ของผิดกฎหมาย จึงขอตรวจปัสสาวะเบือ้ งต้น
โดยความยินยอมของผูอ้ ทุ ธรณ์เอง ผลการตรวจเบือ้ งต้น
ผลเป็นบวกพบสารเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ในปัสสาวะ
โดยผู้อุทธรณ์ยอมรับว่าได้เสพยาบ้ามาจ�ำนวน 3 เม็ด
โดยผู้อุทธรณ์ได้ให้ชายชาวเขาไม่ทราบชื่อไปซื้อมา
เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้เชิญผูอ้ ทุ ธรณ์มาตรวจปัสสาวะยืนยันผลที่
โรงพยาบาล จากผลตรวจปัสสาวะมีผลบวกพบสารเสพติด
เมทแอมเฟตามีน เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุดดังกล่าวนัน้ จึงได้

แจ้งผูอ้ ทุ ธรณ์วา่ จะต้องถูกจับและถูกควบคุมตัวไว้ทสี่ ถานี
ต�ำรวจภูธร โดยแจ้งสิทธิของผูต้ อ้ งหา/ผูถ้ กู จับ โดยผูอ้ ทุ ธรณ์
ทราบและเข้าใจ และโดยกล่าวหาว่าเสพยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และเป็น
ผูข้ บั ขีเ่ สพหรือรับเข้าร่างกาย ไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ๆ ซึง่ ยาเสพติด
ให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นกรณีเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ต่อมาผูอ้ ทุ ธรณ์ถกู น�ำตัวฟ้องต่อศาล
จังหวัด ความอาญา คดีหมายเลขด�ำที่ 1301/2556 เรือ่ ง
ความผิดต่อพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ ความผิด
ต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบกและศาลจังหวัดได้มี
ค�ำพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1306/2556 ระบุวา่
จ�ำเลย (ผู้อุทธรณ์) ให้การรับสารภาพตามข้อเท็จจริง
ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ให้ลงโทษจ�ำคุก 8 เดือน และปรับ
20,000 บาท จ�ำเลย (ผูอ้ ทุ ธรณ์) ให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กงึ่ หนึง่ จ�ำคุก
4 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจ�ำคุกให้รอการลงโทษ
ไว้ 2 ปี และคุมความประพฤติของจ�ำเลย (ผู้อุทธรณ์)
ไว้มีก�ำหนด 1 ปี โดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม
ประพฤติปลี ะ 4 ครัง้ และให้ส่งตัวจ�ำเลย (ผู้อุทธรณ์)
เข้ารับการบ�ำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด ตามเงือ่ นไขและ
ระยะเวลาทีพ่ นักงานคุมประพฤติเห็นสมควร ซึง่ ปรากฏว่า
ผู้อุทธรณ์ไม่เข้ารับการบ�ำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด
ครบตามเงือ่ นไข และระยะเวลาทีพ่ นักงานคุมประพฤติ
ก�ำหนดตามค�ำพิพากษาของศาลจังหวัด จึงถือได้วา่ มิได้
เข้ารับการบ�ำบัดรักษาตามมติคณะรัฐมนตรี อันเป็น
ข้อยกเว้นที่มิให้ปฏิเสธการให้ออกจากราชการ อีกทั้ง
ผู้อุทธรณ์ได้ให้การรับสารภาพและบันทึกเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง โดยให้การ
เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2557 ว่า “ข้าพเจ้าไม่มคี วามประสงค์
จะยืน่ ค�ำชีแ้ จงเป็นหนังสือ แต่ขอรับสารภาพตามทีถ่ กู กล่าวหา
ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวหานั้น”
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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การที่ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาลงโทษปลดผู ้ อุ ท ธรณ์ อ อกจาก
ราชการ กรณีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า)
โดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ขับขี่เสพหรือรับเข้าร่างกาย
ไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ๆ ซึง่ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า)  
โดยผิดกฎหมาย พฤติการณ์เป็นการเสพยาเสพติด
(ยาบ้า) ตามมาตรา 94 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกจากราชการนัน้ เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว
อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น เห็นควรยกอุทธรณ์
มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูอ้ ทุ ธรณ์มพี ฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นกรณีเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และได้ถกู ด�ำเนินคดี
ศาลมีคำ� พิพากษาว่ากระท�ำความผิดจริง และผูอ้ ทุ ธรณ์
มิได้ท�ำการบ�ำบัดให้ครบถ้วนตามค�ำพิพากษา จึงไม่ใช่
กรณีที่จะน�ำมติคณะรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดแล้ว
มายกเว้นได้ เป็นการกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง กรณี
ท�ำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่ง
หน้าที่ราชการ และเป็นการกระท�ำอันได้ชื่อว่าเป็น

ผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง การทีผ่ บู้ งั คับบัญชาสัง่ ลงโทษ
ปลดออกจากราชการนัน้ เหมาะสมกับกรณีความผิดแล้ว
อุทธรณ์ฟงั ไม่ขนึ้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกอุทธรณ์
(มติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2558 เมือ่ วันที่
14 มกราคม 2558)
นอกจากกรณี ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่
ข้าราชการครูได้กระท�ำผิดวินยั ในเรือ่ งเกีย่ วกับยาเสพติด
ขณะที่เป็นข้าราชการแล้ว ยังมีกรณีตัวอย่างในเรื่อง
เกีย่ วกับยาเสพติดทีข่ า้ ราชการครูกระท�ำผิดกฎหมายอาญา
เรือ่ งเกีย่ วกับยาเสพติดก่อนทีจ่ ะเข้ารับเป็นข้าราชการครู
ซึ่งในขณะที่กระท�ำความผิดยังเป็นเยาวชนหรือยังเป็น
นักศึกษาอยู่ จะมีผลอย่างไรต่อชีวติ ราชการ เมือ่ มาตรวจ
พบภายหลังว่า มีการกระท�ำผิดก่อนที่จะสอบบรรจุได้
รวมทัง้ กรณีทขี่ า้ ราชการครูเป็นผูค้ รอบครองหรือจ�ำหน่าย
เสียเอง และมีมติลงโทษไล่ออกไปแล้ว โดยจะน�ำเสนอ
ตอนต่อไป
สุดท้ายนี้ขอย�้ำเตือนและโปรดระมัดระวัง
โดยช่วยกันป้องกันมิให้เกิดกรณีดงั กล่าว ซึง่ ถือเป็นเรือ่ ง
ทีข่ า้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไป
ยุง่ เกีย่ วและข้องแวะอย่างเด็ดขาด

“ยาเสพติดเป็นพิษร้าย ท�ำลายชาติ”
14 วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

Special Issues

“ครู” ในฐานะ “นักวิจัย”
(Teacher as Researcher)

ดร.ปิยาภา ศิริเวทิน

นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

ปัญหาคาใจ - ท�ำวิจัยอะไรดี ท�ำวิจัยยังไงให้ส่งผลกับคุณภาพตน คุณภาพเด็ก
“ครูท�ำวิจัย ครูก็เก่งคนเดียว แต่เด็กไม่เห็นเก่งขึ้น” หรือ
     
“ครูท�ำผลงานได้เลื่อนวิทยฐานะ แต่เด็กก็ยังไม่มีคุณภาพ” หรือ
     
“ท�ำวิจัยเรื่องอะไรดีนะ จึงจะง่าย ๆ แต่ได้ผล”
ค�ำพูดเช่นนี้หลาย ๆ ท่าน ทั้งคุณพ่อ คุณแม่
ผูป้ กครอง และประชาชนทัว่ ไปทีใ่ ห้ความสนใจกับงาน
ด้านการศึกษาของประเทศมักจะได้ยนิ อยูเ่ สมอ อีกทัง้
คุณครูหลายท่านเองทีร่ สู้ กึ กลัวกับการต้องท�ำงานวิจยั
ก็มกั จะมีคำ� ถามตามทีย่ กตัวอย่างมาข้างต้นเสมอ ขอตอบ
ง่าย ๆ ก่อนว่าเป็นครูผู้สอน ก็ต้องท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน แล้วงานวิจัยนั้นก็ต้องตอบโจทย์
การพัฒนาคุณภาพของทัง้ ครูและผูเ้ รียนด้วย จึงจะเป็น
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เอาล่ะสิ ทีนี้ก็เกิดค�ำถามขึ้นมา
อีกว่า แล้วท�ำอย่างไร ? ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ครูรจู้ กั วิธวี จิ ยั
แบบง่าย ๆ แต่ได้ผลสักหนึ่งวิธีค่ะ
ก่อนอื่น ต้องขอเท้าความกันเสียก่อนว่า
เวลาที่เราพูดถึงการเรียนการสอนนั้น แต่ไหนแต่ไรมา
บทบาทของครูกับผู้เรียนจะมีลักษณะแบบดั้งเดิม คือ
ครู จะท�ำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย (Lecturer) และผู้เรียน            

คือ ผู้ฟัง (Listener) ครั้นพอยุคสมัยเปลี่ยนไป อะไร ๆ
ก็ต้องเปลี่ยนตาม การเรียนการสอนจะเป็นแบบพูด
ให้ฟังเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะ การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องเป็นการเรียนรูแ้ บบโต้ตอบกันไปมา หรือทีเ่ รียกว่า
Interactive learning เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์
(Experiences) รวมทั้งทักษะ (Skills) ของการเป็น
นักคิด นักค้นหา หรือนักส�ำรวจให้กบั ตัวคุณครูเองและ
ผูเ้ รียน ซึง่ นักวิชาการด้านการศึกษาสมัยใหม่ ให้ความ
เห็นว่าวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในลักษณะนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
หรือ Classroom Action Research (CAR) คุณครู
บางท่านอาจจะรูจ้ กั กันมาบ้างแล้ว แต่วนั นี้ จะขอสรุป
ความหมายและขัน้ ตอนการวิจยั ให้กบั คุณครูทยี่ งั ไม่รจู้ กั
หรือเริม่ ศึกษาเรือ่ งการท�ำวิจยั แบบ CAR สัน้ ๆ ดังนีค้ ะ่
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom
Action Research: CAR) เป็นอย่างไร
ความหมายของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ในชัน้ เรียน หรือ CAR สามารถสกัดออกมาเป็นข้อย่อย ๆ         
ให้พอได้นึกภาพกันออก ดังนี้ค่ะ
ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน หรือ CAR
◆ CAR คือ การปฏิบัติการวิจัยเชิงรุก
◆ CAR คือ การปฏิบัติการวิจัยที่เน้น
กระบวนการ
◆ CAR คือ การปฏิบัติการวิจัยในเรื่องที่
เฉพาะเจาะจง ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
◆ CAR คือ การปฏิบัติการวิจัยที่ครูและ
ผู้เรียนสร้าง คิด หรือค้นหาสิ่งที่อยู่นอกเหนือจาก
ในต�ำรา ผ่านการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันการวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนนี้ กล่าวได้วา่ เป็นการวิจยั ชนิดที่
ผูว้ จิ ยั หรือครูเป็นผูล้ งมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง (Practitioner
research) โดยมุง่ ศึกษาสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียน
ในช่วงเวลานั้นตามความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
กระท�ำได้ตั้งแต่การสังเกต (Observation) ไปจนถึง
การทดลอง ทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ (Fully
scientific studies) รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในชัน้ เรียน หรือ CAR พบได้วา่ มีรปู แบบการด�ำเนินการ
วิจยั ที่แตกต่างหลากหลาย หรือที่พูดกันง่าย ๆ ว่ามี
หลายเวอร์ชัน (Version) นั่นเองแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะ
ประกอบ ไปด้วยขัน้ ตอนการด�ำเนินการทีเ่ ป็นระบบอยู่
7 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ การตั้งค�ำถามการวิจัย
(Identification of a specific research question)
ค�ำถามการวิจัยจะเป็นค�ำถามที่ตั้งขึ้นเพื่อหาค�ำตอบ
ต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในชัน้ เรียนในขณะนัน้ เช่น “ผูเ้ รียน
พอใจกับงานที่ครูสั่งเป็นการบ้านหรือไม่ ?” หรือ
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หาค�ำตอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทคนิคการสอน
ของครู เช่น “เทคนิคการน�ำเสนอกิจกรรมในรูปแบบ
ของภาพประกอบเสียง (Audio-visual presentation)
ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรียนได้หรือไม่” หรือ
หาค�ำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ครูอยากรู้หรือต้องการจะรู้
เพื่อให้ได้ค�ำตอบมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาทักษะของผู้เรียนและตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 2 ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง (Review of related literature) ในขัน้ ตอนนี้
ครูจะท�ำการสืบค้นงานที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้วในเรื่อง
เดียวกันหรือที่ตอบค�ำถามวิจัยเดียวกัน
ขัน้ ตอนที่ 3 ได้แก่ การก�ำหนดกลยุทธ์หรือ
วิธกี ารและเครือ่ งมือ (Research strategy or the action)
ครูวางแผน ออกแบบ และสร้างเครือ่ งมือง่าย ๆ เช่น
เทคนิคการสอน กิจกรรมการสอน รูปแบบการสอนใหม่ ๆ
หรือแบบทดสอบที่จะน�ำมาใช้ในการด�ำเนินการวิจัย
เพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำตอบของค�ำถามวิจัยที่ตั้งไว้
ขัน้ ตอนที่ 4 ได้แก่ การน�ำไปใช้ (Implementation) หรือการทดลองใช้ และการเก็บรวบรวมผลการใช้
(Collection results) ครูน�ำเครื่องมือที่ได้ออกแบบ
หรือสร้างไว้ในขัน้ ตอนที่ 3 ไปทดลองใช้ในชัน้ เรียนและ
เก็บรวบรวมผลการใช้
ขัน้ ตอนที่ 5 ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data
analysis) ภายหลังจากที่ได้ผลการใช้เครื่องมือใน
ขัน้ ตอนที่ 4 เช่น ข้อมูลจ�ำนวนผูเ้ รียนทีต่ อบแบบทดสอบ
ทีค่ รูสงั่ เป็นการบ้านได้ถกู ต้อง หรือจ�ำนวนของการน�ำเสนอ
ภาพประกอบเสียงทีพ่ วกเขาจ�ำได้ และอืน่ ๆ ซึง่ สามารถ
ตอบค�ำถามการวิจยั ได้ชดั เจนแล้ว ครูกน็ ำ� เสนอผลลัพธ์
ที่ได้นี้ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ  
ขัน้ ตอนที่ 6 ได้แก่ การปฏิบัติการ (Taking
action) ผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 จะเป็นหลักฐาน             
ทีเ่ ชือ่ ถือได้วา่ เครือ่ งมือทีค่ รูได้ออกแบบไว้นนั้ ใช้การได้ดี
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หรือไม่ อย่างไร ในการพัฒนาผูเ้ รียนและจะเป็นตัวบ่งชี้  
ว่าครูควรจะใช้เครื่องมือนั้นต่อไป หรือควรที่จะหา
เครื่องมืออื่นมาแทนที่ ซึ่งเครื่องมืออื่นที่จะน�ำมาใช้
แทนกัน ก็ควรต้องมีการทดสอบด้วยวิธเี ดียวกันนีก้ อ่ น
ที่จะน�ำไปใช้
ขัน้ ตอนที่ 7 ได้แก่ การเผยแพร่และแบ่งปัน
(Sharing with other teachers) คุณครูควรน�ำผล
การวิจยั ทีไ่ ด้ไปเผยแพร่และแบ่งปันกับคุณครูคนอืน่ ๆ
ให้ทดลองใช้ด้วย เนื่องจาก CAR เป็นรูปแบบการวิจัย
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติเพียงคนเดียว ดังนั้น การแบ่งปัน
ให้คุณครูท่านอื่นได้ทดลองใช้ อาจท�ำให้ได้ผลลัพธ์      
ที่แตกต่างไป และเป็นโอกาสที่คุณครูจะน�ำผลลัพธ์
ที่ได้มาอภิปรายร่วมกัน เพื่อการพัฒนาการสอนของ
ตนต่อไป ท�ำให้นอกจากจะช่วยในการพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียนแล้ว ก็ยังช่วยพัฒนาทักษะการสอนของ
คุณครูไปได้ในเวลาเดียวกัน
จึงสรุปได้วา่ การวิจยั แบบ CAR นี้ นอกจาก
จะช่วยให้คณ
ุ ครูสามารถปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนไปพร้อมกับ
การท�ำวิจยั แล้ว คุณครูยงั สามารถปฏิบตั กิ ารทัง้ 2 อย่างได้

ภายในชั้นเรียนของตนเอง ไม่ต้องทิ้งชั้นเรียนอีกด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ กระบวนการวิจยั ในลักษณะนี้ ยังช่วยพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะให้กบั ทัง้ คุณครูผทู้ ำ� วิจยั   
และผู้เรียนได้ในเวลาเดียวกัน
เริ่มรู้สึกถึงความง่ายของการวิจัยแบบ CAR
กันบ้างหรือยังคะ หากคุณครูท่านใดมีความสนใจ     
และอยากทราบรายละเอียดเกีย่ วกับการวิจยั แบบ CAR
อย่างเจาะลึกในแต่ละขั้นตอน หรือมีค�ำถาม ข้อสงสัย
และข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถส่งมาทีก่ องบรรณาธิการ
วารสารของเราได้นะคะ ขอให้คณ
ุ ครูทกุ ท่านมีความสุข
กับการท�ำงานค่ะ
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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การเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)

วิโรชน์ ธรรมเหม

นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
ภารกิจระบบตำ�แหน่งและวิทยฐานะที่ 1

หลังจากทีห่ ลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
(ว 21/2560) ประกาศใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว และ
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ชแี้ จงสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กับหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าวไปแล้ว โดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้ก�ำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้ 1) การด�ำรง
ต�ำแหน่งครู และหรือวิทยฐานะ ในการขอมีวิทยฐานะ
และเลือ่ นวิทยฐานะในแต่ละวิทยฐานะ เป็นระยะเวลา
5 ปี  2) มีชวั่ โมงการปฏิบตั งิ าน (ชัว่ โมงสอนตามตารางสอน
ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (รวมชั่วโมง
การมีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ : PLC) และ
ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น) วิทยฐานะ
ครูช�ำนาญการหรือวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ
จ�ำนวน 800 ชัว่ โมง/ปี และวิทยฐานะครูเชีย่ วชาญหรือ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จ�ำนวน 900 ชั่วโมง/ปี
3) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
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จรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันทีย่ นื่ ค�ำขอ
4) ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
ก�ำหนด และ 5) มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สายงานการสอน ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
โดยต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
การศึกษา
ในช่วงที่ผ่านมามีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู ที่ประสงค์จะยื่นขอรับ
การประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ได้หารือมายังส�ำนักงาน
ก.ค.ศ. เกี่ยวกับคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว
เกีย่ วกับชัว่ โมงการปฏิบตั งิ าน และการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วารสารฉบับนี้จึงต้องการ
สร้างความเข้าใจในเรื่องที่ครูมีความสงสัย และให้
ค�ำแนะน�ำในการเตรียมความพร้อม เนือ่ งจากหลักเกณฑ์
และวิธกี ารฯ ว 21/2560 เป็นการน�ำผลการปฏิบตั งิ าน
ที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี มาเสนอขอรับการประเมิน
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ซึ่งครูจะต้องสะสมผลงานอย่างต่อเนื่อง มิใช่มาสร้าง
ผลงานในปีที่จะยื่นค�ำขอรับการประเมินเท่านั้น
คุณครูที่ประสงค์จะยื่นขอรับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ควรจะต้อง
เตรียมความพร้อม โดยการศึกษามาตรฐานต�ำแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนดก่อน เนือ่ งจาก
เป็นการก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติของครู และคุณภาพการปฏิบัติของแต่ละ
วิทยฐานะในการขอรับการประเมินทีม่ คี วามแตกต่างกัน
จากนัน้ ต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 21/2560
และคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ เนือ่ งจากคูม่ อื ดังกล่าวได้อธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 และ
รายละเอียดเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั การประเมินไว้ ท�ำให้สามารถ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งท่าน
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินดังกล่าวได้ทาง
เว็บไซต์ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ฉบับนี้ผมจะขอ
อธิบายเกีย่ วกับชัว่ โมงการปฏิบตั งิ าน และการประเมิน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
1. ชัว่ โมงการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ชัว่ โมง
สอนตามตารางสอน ชัว่ โมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
(รวมชัว่ โมงการมีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ :
PLC) และชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
จะขออธิบาย ดังนี้
- ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ต้องเป็น
ชั่วโมงสอนที่ก�ำหนดไว้ตามหลักสูตร จึงจะสามารถ
น�ำมานับเป็นชัว่ โมงสอนตามตารางสอนได้ ทัง้ นี้ ก.ค.ศ.
และสถานศึกษาทีท่ ำ� การสอน เช่น ระดับปฐมวัย ต้องมี
ชัว่ โมงสอน ไม่ตำ�่ กว่า 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ไม่ตำ�่ กว่า 12 ชัว่ โมง/สัปดาห์ เป็นต้น

ซึ่งก�ำหนดไว้ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
- ชัว่ โมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และชัว่ โมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นงาน
ทีน่ อกเหนือจากงานสอน หากผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา
มอบหมายงานให้ครูรบั ผิดชอบงานดังกล่าว ต้องก�ำหนด
ชัว่ โมงขัน้ ต�ำ่ ไว้ดว้ ย เช่น ครูมคี ำ� สัง่ มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
พัสดุ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ สามารถน�ำชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริงมานับเป็นชั่วโมงสนับสนุนการจัด
การเรียนรูไ้ ด้ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง เป็นต้น
ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการ
มีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ซึง่ ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา  
ต้องสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินการดังกล่าว เพือ่ แก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วย โดยผูท้ จี่ ะ
ขอมีวทิ ยฐานะครูชำ� นาญการหรือขอเลือ่ นเป็นวิทยฐานะ
ครูชำ� นาญการพิเศษ ต้องมีชวั่ โมงการปฏิบตั งิ าน ในแต่ละปี
ไม่นอ้ ยกว่า 800 ชัว่ โมง โดยชัว่ โมงการปฏิบตั งิ านต้องมี
ชัว่ โมงการมีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต�่ำ
ตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ส�ำหรับผู้ที่จะขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในแต่ละปี ไม่น้อย
กว่า 900 ชัว่ โมง โดยชัว่ โมงการปฏิบตั งิ านต้องมีชวั่ โมง
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ในแต่ละปีไม่นอ้ ยกว่า 50 ชัว่ โมง และต้องมีชวั่ โมงสอน
ขั้นต�่ำตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา
การยืน่ ค�ำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ
ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลีย่ นผ่าน คุณครูสว่ นใหญ่
จะไม่เข้าใจเกีย่ วกับการนับชัว่ โมงการปฏิบตั งิ าน และ
ชั่วโมง PLC ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และตั้งแต่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จึงจะขอยกตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้คุณครูเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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Special Issues
ตัวอย่าง นาย ก ยื่นค�ำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
การรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปี คือ วันที่ 12 ตุลาคม 2557 – วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดังนี้

ก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้ (ก่อน 5 กรกฎาคม 2560)
ภาระงานสอน (ชม.)
ปีที่
1
2
3

ช่วงระยะเวลา
12 ต.ค. 57 – 11 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58 – 11 ต.ค. 59
12 ต.ค. 59 - 4 ก.ค. 60

ชัว่ โมงสอน
ตามตารางสอน
590
610
420

ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับ

ภาระงานการพัฒนา

การจัดการเรยี นการสอน
120
100
70

คุณภาพการศึกษา

70
60
30

รวมก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

รวม
ภาระงานสอน
780
770
520
2,070

ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้ (ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560)
ชัว่ โมงการปฏิบตั งิ าน (ชม.)
ปีที่
3
4
5

ช่วงระยะเวลา

ชัว่ โมงสอน
งานสนับสนุนฯ
ชัว่ โมง PLC งานตอบสนองฯ รวม
ตามตารางสอน
5 ก.ค. 60 - 11 ต.ค. 60
240
20
50
20
330
12 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 61
630
80
50
90
850
12 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 62 (ช่วงที 2)
600
95
55
90
840
รวมตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 11 ตุลาคม 2562
2,000
รวม 5 ปี
4,070

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า
1) ในรอบปีที่ 1 (12 ต.ค. 57 – 11 ต.ค. 58)
และ รอบปีที่ 2 (12 ต.ค. 58 – 11 ต.ค. 59) เป็นช่วงก่อน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ในแต่ละปี ต้องมีชั่วโมงสอน
ขัน้ ต�ำ่ และมีภาระงานอืน่ รวมแล้วไม่ตำ�่ กว่า 18 ชัว่ โมง/
สัปดาห์ ไม่มชี วั่ โมง PLC และมีจำ� นวนชัว่ โมงปฏิบตั งิ าน
รวม ไม่ถึง 800 ชั่วโมง ก็ถือว่ามีชั่วโมงการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
สรุป รอบปีที่ 1 มี 780 ชัว่ โมง และรอบปีที่ 2
มี 770 ชัว่ โมง จึงมีชวั่ โมงปฏิบตั งิ านเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.
ก�ำหนด คือ มีชั่วโมงสอนขั้นต�่ำและมีภาระงานอื่น
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รวมแล้วไม่ต�่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
2) ในรอบปีที่ 3 (12 ต.ค. 59 – 11 ต.ค. 60)
เป็นช่วงคาบเกี่ยววันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ให้แยก
ค�ำนวณเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม
2560 (วันที่ 12 ต.ค. 2559 – 4 ก.ค. 2560) และช่วงที่ 2
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (5 ก.ค. 2560 –
11 ต.ค. 2560)
(1) ช่วงที่ 1 ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
(12 ต.ค. 59 – 4 ก.ค. 60) พิจารณาเช่นเดียวกับข้อ 1)
(2) ช่วงที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2560
เป็นต้นไป (5 ก.ค. 2560 – 11 ต.ค. 2560) ต้องมี

Special Issues
ชั่วโมงสอนขั้นต�่ำตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด และมีจ�ำนวน
ชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
(3) ทัง้ 2 ช่วง (12 ต.ค. 59 – 11 ต.ค. 60)
ต้องมีจำ� นวนชัว่ โมงปฏิบตั งิ าน รวมไม่นอ้ ยกว่า 800 ชัว่ โมง
มีชวั่ โมงสอนขัน้ ต�ำ่ ตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด และมีชวั่ โมง
PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นไปตามที่
ก.ค.ศ. ก�ำหนด เนือ่ งจากรอบปีที่ 3 ก.ค.ศ. ประกาศใช้
หลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 แล้ว
สรุป รอบปีที่ 3 มีชวั่ โมงปฏิบตั งิ าน รวม 850
ชัว่ โมง (520 + 330 = 850 ชัว่ โมง) จึงมีชวั่ โมงปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด คือ มีชั่วโมงสอนขั้นต�่ำ
ตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด มี PLC จ�ำนวน 50 ชั่วโมง และ
มีชั่วโมงปฏิบัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง
3) ในรอบปีที่ 4 (12 ต.ค. 60 – 11 ต.ค. 61)
และ รอบปีที่ 5 (12 ต.ค. 60 – 11 ต.ค. 62) เป็นช่วง
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ในแต่ละปี
ต้องมีจ�ำนวนชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และ
ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง
สรุป รอบปีที่ 4 มี 850 ชัว่ โมง และรอบปีที่ 5
มี 840 ชัว่ โมง จึงมีชวั่ โมงปฏิบตั งิ านเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.
ก�ำหนด คือ มีชั่วโมงสอนขั้นต�่ำตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
มี PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และมีชั่วโมงปฏิบัติงาน
รวมไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง
4) เมือ่ รวม 5 ปีแล้ว (12 ต.ค. 57 – 11 ต.ค 62)
ในแต่ละปี ต้องมีชั่วโมงขั้นต�่ำตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
และมีจำ� นวนชัว่ โมงการปฏิบตั งิ านรวม 5 ปี ไม่นอ้ ยกว่า
4,000 ชัว่ โมง จึงจะถือว่าเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
สรุป เมือ่ รวม 5 ปี มีชั่วโมงปฏิบัติงาน รวม
4,070 ชั่วโมง จึงมีชั่วโมงปฏิบัติงานเป็นไปตามที่
ก.ค.ศ. ก�ำหนด คือ มีชวั่ โมงขัน้ ต�ำ่ ตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
มีชั่วโมงปฏิบัติงาน รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง
ดั ง นั้ น นาย ก. จึ ง เป็ น ผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ ด ้ า นชั่ ว โมง
การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด
2. การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ

หน้าที่ ซึง่ คุณครูสว่ นใหญ่ทสี่ อบถามเข้ามายังไม่เข้าใจ
เกีย่ วกับการประเมิน ว่าจะต้องประเมินอะไร ประเมิน
อย่างไร ประเมินเมื่อใด ใครเป็นผู้ประเมิน ขอให้คุณครู
ศึกษารายละเอียดตัวชีว้ ดั การประเมินผลงานทีเ่ กิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ว่าในแต่ละตัวชี้วัดมีระดับคุณภาพ
และเกณฑ์การตัดสิน ก.ค.ศ. ก�ำหนดไว้อย่างไร ซึง่ สามารถ
ศึกษาได้ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ดังนั้นจะขออธิบายส่วน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
2.1 การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ประกอบด้วย การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู/้
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/
แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/
แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
1.3 การสร้างและการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสาร
ประจ�ำชั้นเรียนหรือประจ�ำวิชา
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

21

Special Issues
ตัวชี้วัด
1. ด้านการจัดการเรียน
การสอน (8 ตัวชี้วัด)
2. ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
(2 ตัวชี้วัด)

เกณฑ์การตัดสิน
ครูชำ�นาญการ
ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด
ต้องมีผลการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 2
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
แต่ละด้านต้องมี
ผลการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 2
ไม่น้อยกว่า 1 ตัวชี้วัด

ครูชำ�นาญการพิเศษ
ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด
ต้องมีผลการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 3
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
ต้องมีผลการประเมิน
ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 2
รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

2.2 การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชีว้ ดั ในแต่ละวิทยฐานะจะมีเกณฑ์
การตัดสินที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์
การตัดสินได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 21/2560
ซึง่ การประเมินดังกล่าว คุณครูจะทราบแล้วว่าในแต่ละ
ตัวชีว้ ดั เกณฑ์การตัดสินได้กำ� หนดระดับคุณภาพไว้แล้ว
ว่าต้องได้ระดับใด และในรายละเอียดตัวชีว้ ดั ก็จะก�ำหนด
รายละเอียดของระดับคุณภาพไว้แล้ว ซึง่ คุณครูจะต้อง
ปฏิบัติงานตามที่ระดับคุณภาพของตัวชี้วัดก�ำหนด
โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าได้ปฏิบตั งิ านจริง
ตามระดับคุณภาพของตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น คุณครู
ขอเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ ซึง่ เกณฑ์
การตัดสินก�ำหนดว่า ตัวชีว้ ดั ที่ 1 ทุกตัวต้องได้คณ
ุ ภาพ
ไม่ต�่ำกว่า ระดับ 3 โดยด้านที่ 1 ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1 การสร้าง
และหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพระดับ 3 ต้องด�ำเนินการ
ดังนี้ 1) มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละ
ตัวชีว้ ดั และหรือผลการเรียนรู้ และน�ำไปจัดท�ำรายวิชา
และหน่วยการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั และหรือผลการเรียนรู้ 2) ปรับประยุกต์หลักสูตร
รายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผูเ้ รียนท้องถิน่ และสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้จริง 3) ประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
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ครูเชี่ยวชาญ
ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด
ต้องมีผลการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 4
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
ต้องมีผลการประเมิน
ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 3
รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านที่ 1 ทุกตัวชี้วัด
ต้องมีผลการประเมิน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 5
ด้านที่ 2 และด้านที่ 3
ต้องมีผลการประเมิน
ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 4
รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

น�ำผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนา
ให้มคี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ 4) ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นหลักสูตร
โดยต้องปฏิบตั งิ านในเรือ่ งดังกล่าว ครบ 4 เรือ่ ง และ
มีเอกสารหลั ก ฐานหรื อ ร่ อ งรอยยื น ยั น ว่ า คุ ณ ครู ไ ด้
ปฏิบัติงานจริง ก็จะถือว่าคุณครูผา่ นเกณฑ์การประเมิน
ส�ำหรับตัวชีว้ ดั ที่ 1.1 เนื่องจากได้ระดับคุณภาพ 3
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด เป็นต้น
2.3 การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 21/2560 ได้กำ� หนดให้
ในภาคเรียนที่ 1 เมือ่ คุณครูปฏิบตั งิ านในภาคเรียนที่ 1
แล้ว ต้องประเมินตนเองตามระดับคุณภาพของตัวชีว้ ดั
จ�ำนวน 13 ตัวชีว้ ดั และเสนอให้ผอู้ ำ� นวยการสถานศึกษา
ประเมินเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ โดยผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา
ต้องให้คำ� แนะน�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่ในภาคเรียนที่ 1
จะเป็นการประเมินเพือ่ ให้คำ� แนะน�ำเท่านัน้ แต่ยงั ไม่ตอ้ ง
สรุปผลการประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าที่
ในแต่ละตัวชี้วัด และก็น�ำค�ำแนะน�ำที่ผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษาได้ให้ไว้ไปพัฒนางานในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป
ทั้งนี้ ในระหว่างภาคเรียนคุณครูอาจไปอบรมพัฒนา
เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนแล้วก็สามารถน�ำความรู้
ต่าง ๆ ทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้กบั การเรียนในชัน้ เรียนของ
ตนเองด้วย และเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา คุณครูกป็ ระเมิน

Special Issues
ตนเองอีกครั้งในภาพรวมทั้งปีการศึกษาโดยประเมิน
ตามตัวชีว้ ดั และให้ระดับคุณภาพตามความเป็นจริง และ
บันทึกผลการประเมินลงในแบบรายงานผลงานทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั หิ น้าที่ ต�ำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)
พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ด้วย และเสนอให้ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาพิจารณา
2.4 ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา มีบทบาท
เป็นผูป้ ระเมิน ในภาคเรียนที่ 1 ประเมินผลงานทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ และเมือ่ สิน้ ภาคเรียนที่ 2
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาต้องประเมินผลงานทีเ่ กิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษาของครูทุกคน
ในสถานศึกษาเพือ่ เก็บผลการประเมินฯ สะสมไว้ เพือ่ น�ำไป
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษา  สามารถตัง้ คณะกรรมการจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น หรือ

นอกสถานศึกษาก็ได้ ตามความเหมาะสม เพือ่ ตรวจสอบ
และกลัน่ กรองข้อมูลของครูทเี่ สนอมา แต่คณะกรรมการ
กลัน่ กรองไม่ใช่ผป้ ู ระเมิน และเสนอความเห็นให้ผอ้ ู ำ� นวยการ
สถานศึกษา ประเมินเสร็จแล้ว ต้องแจ้งผลการประเมิน
ให้ครูทราบทุกปีการศึกษา
ดั ง นั้ น เมื่ อ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทีป่ ระสงค์จะยืน่ ค�ำขอตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารฯ ว 21/2560 ได้ทราบวิธกี ารนับชัว่ โมงการปฏิบตั ิ
และขั้นตอนการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ล้ว ว่าประเมินอะไร ประเมินอย่างไร ประเมินเมือ่ ใด
และใครเป็นผูป้ ระเมิน คุณครูกจ็ ะต้องเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แ ละ
วิธกี ารที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด นะครับ เพือ่ ทีจ่ ะได้ยนื่ ค�ำขอรับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 21/2560 ได้
แล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ
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การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
“ดิจิทัลกับการบริหารงานบุคคล”
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ดิจิทัล
กับการบริหารงานบุคคล” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เนือ่ งจากส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเตรียมความพร้อม
ในการปรับกระบวนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในปัจจุบนั ทีม่ คี วามก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีทอี่ ำ� นวยความสะดวกในชีวติ
ประจ�ำวัน ซึง่ จะน�ำไปสูส่ งั คมดิจทิ ลั อีกทัง้ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ในครัง้ นี้ จะเป็น
การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการด�ำเนินงานส�ำหรับข้าราชการส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถปรับตัวสู่สังคมดิจิทัลได้ และเพื่อน�ำไปเป็นข้อมูล
ในภาพรวมของส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่จะน�ำเสนอในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครัง้ ที่ 3 ทีส่ ำ� นักงาน ก.ค.ศ. เป็นเจ้าภาพ และก�ำลังจะจัดขึน้ ในช่วงสิน้ เดือน
กรกฎาคม 2562

ศรายุทธ มาทัพ ภาพ/ข่าว
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร สืบเนือ่ งจากส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จดั ให้
มีการจัดประชุมสัมมนาเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกปีและจากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุม
ดังกล่าว ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตระหนักถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านของส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน
รวมทั้งเป็นการรับทราบถึงประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึน้ เริม่ จาก
ภาคกลาง ในระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2562 โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลฯ ในส่วนราชการ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ที่ปรึกษาส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจ�ำนวน 250 คน
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
กลุ่มภาคเหนือ ในพื้นที่ 4 ภาค
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.อุษณีย  ์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมคุม้ ภูคำ 
�
จังหวัดเชียงใหม่ทงั้ นี้ ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตระหนักถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของส่วนราชการส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน  รวมทัง้ เป็นการรับทราบถึงประเด็นปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมเปิดโอกาส
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน โดยก�ำหนดการประชุมพืน้ ทีภ่ าคเหนือครัง้ ที่ 2
ระหว่างวันที่ 25  – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลฯ ในส่วนราชการ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ทีป่ รึกษาส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ก.ค.ศ. รวมจ�ำนวน 200 คน
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การประชุมนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 3 : ดิจิทัลกับการบริหารงานบุคคล
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จดั การประชุมนานาชาติวา่ ด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูนำ �้ กรุงเทพมหานคร  โดยได้รบั เกียรติ
จาก นางสาวดุรยิ า อมตวิวฒ
ั น์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผูก้ ล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครัง้ นี  ้ ซงึ่ การประชุมได้เชิญผูแ้ ทนจากประเทศ
ในกลุม่ อาเซียน +6 ได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินเดีย ญีป่ นุ่ ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลปิ ปินส์ สิงค์โปร์ และไทย รวมจ�ำนวน
9 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในหัวข้อ Digital Transformation กับการบริหารงานบุคคล และมีผแู้ ทนจาก ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ศนู ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ภาคใต้
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องรัศมี
โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตระหนักถึงการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของส่วนราชการ ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน รวมทัง้ เป็น
การรับทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านเพือ่ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมเปิดโอกาส
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน โดยก�ำหนดการประชุมครัง้ ที่ 3 ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม
2562 โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคลฯ ในส่วนราชการ ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทีป่ รึกษาส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ก.ค.ศ.
รวมจ�ำนวน 160 คน
		

28 วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

นปภา โพธิ์พ่วง ภาพ/ข่าว

. ศชี. พค .จรสำ
ก น�านังก งาน
ั น � ำ ส รก.ค.ศ.
จพีช

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตระหนักถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านของส่วนราชการ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน รวมทัง้ เป็นการรับทราบถึงประเด็นปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยก�ำหนดการประชุมครั้งที่ 4
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ
ในส่วนราชการ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทีป่ รึกษา
ส�ำนักงาน ก.ค.ศ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน ก.ค.ศ. รวมจ�ำนวน 192 คน
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การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ
เพื่อพัฒนากฎหมายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นประธานการประชุมสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒแิ ละฝ่ายเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ
เพื่อพัฒนากฎหมายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2) เพือ่ ปรับระบบบริหารงานบุคคล              
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ.
3) เพื่อก�ำหนดแนวทางการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการประชุม ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ  คณะต่าง ๆ โดยได้เชิญประธานและผูท้ รงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ทีท่ ำ� การแทน ก.ค.ศ. รวมทัง้ ทีป่ รึกษา ผูบ้ ริหารส�ำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม รวม 79 คน
และได้รับเกียรติจากเลขาธิการสภาการศึกษา  ดร.สุภัทร จ�ำปาทอง และนายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน ก.ค.ศ. ร่วมอภิปราย เรื่องความเชื่อมโยงของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับกฎหมายว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.อุษณีย  ์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ เพือ่ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป

ธราวุฒิ วิชัยดิษฐ์ ภาพ/ข่าว
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การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภาระงานและอัตรากำ�ลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2 กันยายน 2562 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนภาระงานและอัตราก�ำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ น
วิสยั ทัศน์และมุมมองของผูบ้ ริหารระดับสูงของภาครัฐ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านนโยบาย
และแผน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน HR และ
มีประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาสถานศึกษา การขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษา การบริหาร
งานบุคคลและการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยสาระส�ำคัญของ
การประชุมในครั้งนี้มี 2 ประการ คือ 1) เป็นการทบทวนภาระงานของหน่วยงานการศึกษาระดับกรม ระดับจังหวัด และ
ระดับเขตพื้นที่ เพื่อลดความซับซ้อน และท�ำให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน 2) เพื่อก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก�ำลังครู ในสถานศึกษาให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาทีต่ อ้ งปรับตัวให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
มีความยืดหยุน่ ตามบริบทของพืน้ ทีห่ รือสภาพการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ตลอดจนสามารถก�ำหนดมาตรการการบริหาร
งานบุคคลที่เหมาะสมและเอื้อต่อการควบรวมสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บนพื้นฐานของ
ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เป็นปัจจุบนั โดยการประชุมในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก นายอ�ำนาจ วิชยานุวตั ิ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชุมพล พรประภา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ
คณะที่ 1 ด้านการก�ำหนดลักษณะงาน กรอบอัตราก�ำลัง พนักงานราชการ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ และ
นายชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Central group ร่วมการอภิปราย และมี รศ.ดร.สุขุม
เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาส�ำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ด�ำเนินการอภิปราย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา อัตราก�ำลัง สารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. รวมจ�ำนวน 90 คน
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คดี แ ดงส�ำแดงฤทธิ์

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดำ� เนินการทางวินยั

จีรนันท์ เพ่งพินิจ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

สวัสดีคะ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้สนใจทุกท่าน ในวารสารฉบับที่ผ่านมาได้น�ำแนว
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และแนววินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดมาบอกกล่าวเพื่อเป็นกรณีศึกษา
คดีแดงส�ำแดงฤทธิ์ในคราวนี้ จึงขอน�ำแนววินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินการ กรณี
ทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเห็นควร ให้ดำ� เนินการทางวินยั และอาญา
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณี
ที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้
อ�ำนาจโดยมิชอบมาเพือ่ เป็นกรณีศกึ ษาและแนวปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินการทางวินัยต่อไป
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ เป็นกรณีที่ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 46 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเห็นควรให้
ด� ำ เนิ น การทางวิ นั ยและอาญาในกรณีมีพฤติก ารณ์
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น่าเชือ่ ว่าเป็นการทุจริตหรือการใช้อำ� นาจโดยมิชอบกับ
คณะกรรมการก�ำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และ
คณะกรรมการประกวดการจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารของ
ส�ำนักงานแห่งหนึ่ง โดยมีประเด็นวินิจฉัยข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวกับมาตรา 46 ดังกล่าว ตามบันทึกส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 944/2561 ดังนี้
1. พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก�ำหนดให้หน่วยรับตรวจที่ได้รับแจ้ง
ผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องด�ำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
มีเพียงมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ที่ก�ำหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อด�ำเนินคดี ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีพฤติการณ์
น่ า เชื่ อ ว่ า เป็ น การทุ จ ริ ต หรื อ มี ก ารใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่
โดยมิชอบเท่านัน้ แต่เมือ่ ปัจจุบนั มาตรา 7 และมาตรา 95
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

. ศคดี. ค .แกดงส�ำแดงฤทธิ
น า ง ก ั น � ำ ส ร จ พ ี ์ช
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ก�ำหนดว่า ในกรณีที่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วพบว่า
เป็นกรณีทจุ ริต ให้ผวู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการตามหน้าที่และ
อ�ำนาจต่อไป ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ตามค�ำชี้แจงของผู้แทนส�ำนักงาน ได้แจ้งผลการตรวจ
สอบตามกรณีนี้ไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ ให้
ด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจต่อไปแล้ว กรณีนี้
จึงเป็นการด�ำเนินการทีค่ รบถ้วนตามขัน้ ตอนทีบทบัญญัติ
ดังกล่าวก�ำหนดแล้ว เมือ่ เรือ่ งอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึง่ เป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจในการไต่สวนและพิจารณาส่งเรื่องให้อัยการ
ด�ำเนินคดีอาญา จึงไม่มเี หตุให้สำ� นักงานซึง่ เป็นหน่วยรับ
ตรวจต้องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด�ำเนินคดีอาญาอีก
2. การด�ำเนินการทางวินยั ตามผลการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมือ่ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดก�ำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องด�ำเนินการ
ทางวินยั โดยผูกพันข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การด�ำเนินการทางวินยั
ในกรณีดงั กล่าวจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่ มาตรา 91 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ที่ก�ำหนดว่า ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั โดยมีพยาน
หลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วให้ด�ำเนินการทางวินัยตาม
มาตรา 92 และมาตรา 93 ต่อไป (ส�ำหรับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
จะก�ำหนดไว้ในมาตรา 95 และมาตรา 98) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บังคับให้ในทุกกรณี
ต้องสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบื้องต้นว่า เป็นกรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง หากเป็นกรณีที่มี

พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วก็ย่อมด�ำเนินการ
ทางวินัยต่อไปได้ทันที ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัดติดตาม
เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
พ.ศ. 2546 ก�ำหนดว่า กรณีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและได้ชี้มูล
ความผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการทางแพ่ง
ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โดยไม่ตอ้ งแต่งตัง้ คณะกรรมการสืบสวน หาข้อเท็จจริงอีก
ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวได้ระบุถงึ พฤติการณ์นา่ เชือ่ ว่า
มีการทุจริต และได้ระบุชดั เจนถึงตัวเจ้าหน้าทีท่ กี่ ระท�ำผิด
ว่าได้แก่ผใู้ ด พร้อมทัง้ พยานหลักฐานในเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
การกระท�ำผิดแล้ว ส�ำนักงานก็ยอ่ มมีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ทางวินยั ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายและระเบียบดังกล่าว
โดยไม่ตอ้ งแต่งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอีก
อย่างไรก็ดี ในกรณีทปี่ รากฏว่าข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เป็นไป
ตามผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ดังกล่าวแล้ว แต่ส�ำนักงานละเลยข้อเท็จจริงนั้น และ
ไม่ดำ� เนินการทางวินยั ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ก็อาจเข้าข่ายละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบอันเป็น
ความผิดทางอาญาหรือเป็นการช่วยเหลือผู้กระท�ำ
ความผิดอันอาจเป็นความผิดทางวินยั ซึง่ ส�ำนักงานอาจ
แจ้งให้สำ� นักงาน ป.ป.ช. ด�ำเนินการตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ต่อไป ทัง้ นี้ เป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) ในเรื่องเสร็จที่ 326/2550 และความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ในเรื่องเสร็จที่
36/2552 ซึง่ แนวความเห็นดังกล่าวมิได้ขดั หรือแย้งกับ
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในเรือ่ งเสร็จ
ที่ 167/2551 ที่ให้ความเห็นสรุปได้ว่า ในกรณีที่ผล
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินระบุ
เพียงแต่พฤติการณ์นา่ เชือ่ ว่ามีการทุจริตโดยมิได้มกี ารระบุ
ตัวเจ้าหน้าทีผ่ กู้ ระท�ำความผิด หน่วยรับตรวจทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ผลการตรวจสอบดั ง กล่ า วก็ ย ่ อ มมี ดุ ล พิ นิ จ ที่ จ ะตั้ ง
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PEOPLE IN FOCUS
คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไปได้
ในส่วนของค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุด ที่ 111/2545
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2545 (ค�ำร้องทุกข์คำ� สัง่ ไม่รบั ค�ำสัง่
ฟ้องไว้พิจารณา) นั้น เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องต่อศาล
ปกครองเพือ่ ขอให้เพิกถอนผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดยทั้งศาลปกครองชั้นต้นและ
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผลการตรวจสอบดังกล่าว
ยังไม่ถอื ว่า เป็นการกระทบสิทธิและหน้าทีข่ องผูฟ้ อ้ งคดี
อันท�ำให้มีสิทธิฟ้องคดี ศาลจึงไม่รับค�ำฟ้องดังกล่าวไว้
พิจารณา
จากแนววินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังกล่าว จึงสรุปหลักได้วา่ มาตรา 46 วรรคหนึง่ ได้กำ� หนด
กรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า
มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต หรือใช้อ�ำนาจ
โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สนิ
ของราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อด�ำเนินคดีและแจ้งผลให้ผู้รับตรวจหรือกระทรวง
เจ้าสังกัด หรือผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูค้ วบคุม ก�ำกับ หรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจด�ำเนินการตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการก�ำหนด ไม่ได้
ก�ำหนดให้หน่วยรับตรวจที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องไปด�ำเนินการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน มีเพียงก�ำหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อด�ำเนินคดี ประกอบกับมาตรา 7 และมาตรา 95
วรรคสอง ก�ำหนดให้ผวู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินส่งเรือ่ งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด�ำเนินการตามหน้าที่ต่อไป
ส�ำหรับการด�ำเนินการทางวินยั ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดก�ำหนด
ให้หน่วยรับตรวจด�ำเนินการทางวินยั

34 วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

คดี แ ดงส�ำแดงฤทธิ์
โดยผูกพันข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของประเภทข้าราชการนัน้ ประกอบ ๆ
กับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกีย่ วกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 ก�ำหนดว่า กรณี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุจริตและได้ชมี้ ลู ความผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินยั แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยไม่ตอ้ งแต่งตัง้ หาคณะกรรมการสืบสวน
หาข้อเท็จจริงอีก
ดังนัน้ กรณีปรากฏผลการตรวจสอบมีพฤติการณ์
น่าเชื่อว่ามีการทุจริต และระบุถึงตัวข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ที่กระท�ำผิด พร้อมหลักฐาน
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการกระท�ำผิด ผูม้ อี ำ� นาจ ตามมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม จึงต้อง
ด�ำเนินการทางวินยั ตามกฎหมายและระเบียบ โดยมิตอ้ งตัง้
คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
ส�ำหรับกรณีปรากฏผลการตรวจสอบมีพฤติการณ์
น่าเชือ่ ว่ามีการทุจริต แต่มไิ ด้มกี ารระบุถงึ ตัขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูท้ กี่ ระท�ำความผิด ผูบ้ งั คับ
บัญชาหรือผูม้ อี ำ� นาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม แล้วแต่กรณี ก็ยอ่ มมีดลุ พินจิ ทีจ่ ะตัง้
คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือคณกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป

ถาม-ตอบ ปั ญ หาการบริ ห ารงาน บุ ค คล

ถาม ตอบ

question and answer

ปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ศรายุทธ มาทัพ
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่

สวัสดีครับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน มาพบกันกับวารสาร
ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 ในคอลัมน์ ถาม – ตอบ ปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ เป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2562 ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รบั การสอบถาม ในประเด็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเห็นว่ามีประเด็นค�ำถามทีน่ า่ สนใจและเป็นประโยชน์กบั ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน จึงได้นำ� ประเด็นต่าง ๆ มาบอกกล่าวให้ทกุ ท่านได้รบั ทราบกัน ดังนี้

1

ถาม

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สามารถมอบหมายให้ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาด�ำเนินการประกาศต�ำแหน่งว่างเพือ่ คัดเลือก (ย้าย) ข้าราชการ
ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง ได้หรือไม่ อย่างไร

คำ � ตอบ

ก.ค.ศ. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่                  
28 กันยายน 2560 ซึ่งก�ำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ประกาศรับย้าย โดยระบุ
ต�ำแหน่งว่างทีจ่ ะรับย้าย คุณสมบัตขิ องผูข้ อย้ายและองค์ประกอบการประเมิน และคะแนนประเมิน รวมทัง้ ข้อความอืน่
ที่ผู้ขอย้ายควรทราบ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม
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2

ถาม

การด�ำเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิน่ และข้าราชการอืน่ มาบรรจุและแต่งตัง้
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่
ตามมาตรา 38 ค. (2) จะต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารใด

คำ � ตอบ

การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
หนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

กรณีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์
ณ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 โดย
ไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อนต่อเนือ่ งจนถึงวันทีย่ นื่ ค�ำขอ เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติในการขอรับ
การประเมิน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ว 21/2560 หรือไม่

ถาม

3

คำ � ตอบ

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรณีดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งครูต่อเนื่องจนถึง
วันทีย่ นื่ ค�ำขอ จึงไม่สามารถขอรับการประเมินเพือ่ เลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ว 21/2560

4
คำ � ตอบ

ถาม

การย้ายและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช�ำนาญการพิเศษ
กรณียา้ ย นาง ก มีวฒ
ุ ิ ค.บ., บช.บ. ต�ำแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไป ระดับช�ำนาญการพิเศษ
กลุ่มอ�ำนวยการ สังกัด สพป. ข เขต 1 ไปแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี ระดับช�ำนาญการพิเศษ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดเดิม
ได้หรือไม่ อย่างไร

การย้ายและแต่งตัง้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา
38 ค. (2) ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการพิเศษ ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.
ก�ำหนด ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช�ำนาญการพิเศษ นาง ก จะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่งตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ส�ำหรับการพิจารณาการย้ายเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ กศจ.
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IN FOCUS
ถาม-ตอบ ปัPEOPLE
ญ หาการบริ
ห ารงาน บุ ค คล
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครู ได้รับการอนุมัติ
ให้มวี ทิ ยฐานะครูชำ� นาญการ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2560 จะสามารถยืน่ ค�ำขอ
รับการประเมินเพือ่ เลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 17/2552 ได้หรือไม่

ถาม

5

คำ � ตอบ

ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติการด�ำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารฯ ว 21/2560 ข้อ 1 ก�ำหนดว่า ผูป้ ระสงค์จะขอมีวทิ ยฐานะและเลือ่ นวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ว 17/2552 ให้สามารถยื่นค�ำขอได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว กรณีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับ
วิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 โดยยื่นค�ำขอและได้รับการอนุมัติตั้งแต่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป กรณีนี้ถือว่าเป็นการยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ว 17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่านแล้ว หากจะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปต้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560
ส�ำหรับกรณีขา้ ราชการครูทยี่ นื่ ค�ำขอและได้รบั การอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้มวี ทิ ยฐานะครูชำ� นาญการ เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม
2560 แล้ว  ไม่สามารถยืน่ ค�ำขอเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 17/2552 ได้อกี
แต่สามารถยืน่ ค�ำขอเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 21/2560 เมือ่ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

6

ถาม

กรณีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่ครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ
ได้รบั ทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมครูทมี่ คี วามสามารพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยลาศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอก
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และกลับเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 จะสามารถยืน่ ค�ำขอเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และสามารถยืน่ ค�ำขอ
ได้ตั้งแต่เมื่อใด

ค�ำตอบ

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งครู                       
ที่ประสงค์จะยื่นค�ำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�ำนาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด กล่าวคือ
1) ด�ำรงต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำ� นาญการ เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันทีย่ นื่ ค�ำขอ  2) มีภาระงานสอนขัน้ ต�ำ่
ตามที่ส่วนราชการก�ำหนด 3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค�ำขอ ซึ่งข้าราชการครูรายดังกล่าว ด�ำรงต�ำแหน่งครู วิทยฐานะครูช�ำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปีเศษ แต่เนื่องจากได้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ และ
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จึงมีผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียน
การสอนและการพัฒนาผูเ้ รียน ย้อนหลัง 2 ปี ไม่ตดิ ต่อกัน ตามที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ดังนัน้ หากข้าราชการครูรายดังกล่าว
ประสงค์จะยืน่ ค�ำขอเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ ในช่วงระยะเวลาเปลีย่ นผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ
ว 17/2552 จะต้องปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเ้ รียน ย้อนหลัง 2 ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยืน่ ค�ำขอ (ครบวันที่ 30 เมษายน 2563) และจะสามารถยืน่ ค�ำขอเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูชำ� นาญการพิเศษ
ถึงส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
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ถาม

การด�ำเนินการเปลีย่ นต�ำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2) จะต้องด�ำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารใด

ค�ำตอบ

การด�ำเนินการเปลี่ยนต�ำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ                
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2)
ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ของ นาย ข ต�ำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตั กิ าร รับเงินเดือน 15,920 บาท (อัตราเงินเดือน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ซึง่ ได้รบั การบรรจุ เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยใช้
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) และมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ซึง่ ส�ำเร็จการศึกษา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
จะสามารถปรับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒริ ะดับปริญญาโท เท่ากับ 17, 500 บาท
ได้หรือไม่

ค�ำตอบ

ถาม

8

การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานต�ำแหน่ง
ของสายงาน ประเภท และระดับต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2556 และสามารถด�ำเนินการได้เมือ่ ข้าราชการผูน้ นั้ ด�ำรงต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยใช้วฒ
ุ ปิ ริญญาตรี
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 และปรับอัตรา
ได้ไม่เกินขั้นต�่ำของระดับปริญญาโท คือ 17,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุ
และแต่งตัง้ ผูเ้ ข้ารับราชการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
ส�ำหรับนาย ข มีวุฒิ ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ส�ำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 คุณวุฒิ
ของ นาย ข เป็นคุณวุฒทิ ตี่ รงตามมาตรฐานต�ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตั กิ าร  ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และได้รับการแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(9 ธันวาคม 2560 – 8 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 1 ปี) ได้รับ 5 เงินเดือน ไม่เกินฐานคุณวุฒิ กล่าวคือ 15,920 บาท
(ก�ำหนดไว้ไม่เกิน 17,500 บาท) จึงสามารถปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท เท่ากับ 17,500 บาท ได้
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
ส�ำหรับประเด็นค�ำถามทีน่ ำ� มาบอกกล่าวกันในวารสารฉบับนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำ� หรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผูอ้ า่ นทุกท่านไม่มากก็นอ้ ยนะครับ ส�ำหรับบางท่านทีม่ ขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. หมายเลขโทรศัพท์
0 2280 1104 - 9 ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. พร้อมบริการและยินดีให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
ให้กับทุกท่านได้ หรือท่านสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงาน
ก.ค.ศ. หรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจากประเด็นข้อค�ำถาม ได้ทางเว็บไซต์ของส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
www.otepc.go.th แล้วพบกันใหม่ในวารสารฉบับที 1ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป สวัสดีครับ
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แอปพลิเคชัน ช่วยเรื่องการเรียนการสอน ส�ำหรับห้องเรียน 4.0

การเรียนการสอนของเด็กในสมัยนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นซะส่วนใหญ่
ท�ำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนที่ไร้พรมแดนไม่มีข้อจ�ำกัด
ส�ำหรับการศึกษา แค่มสี มาร์ทโฟน หรือแท็บเลตก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่จะมี
แอพพลิเคชัน่ ไหนบ้างทีเ่ หมาะส�ำหรับคุณครูทจี่ ะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสมแก่การเรียนรูข้ องนักเรียน แถมยังช่วยลดภาระการท�ำงานของคุณครูได้อกี ด้วย

Plickers เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้ส�ำหรับเช็กชื่อ เช็กค�ำตอบ ของนักเรียน โดยใช้เพียงแค่
สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ด้วยการสแกน AR Code โดยนักเรียนจะมีกระดาษ
ของตนเองที่ใช้เก็บรหัส และค�ำตอบประเภทตัวเลือก เมื่อครูต้องการจะเช็กชื่อ หรือ
ตรวจค�ำตอบเพือ่ เก็บ แค่เพียงให้นกั เรียนชูกระดาษขึน้ มา ครูกแ็ อปพลิชนั ทีม่ ใี นสมาร์ทโฟน
สแกนกระดาษของนักเรียน ก็จะเห็นค�ำตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอได้เลย

Kahoot! Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำ�ถาม คำ�ตอบทางออนไลน์ พร้อมสรุป
ผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำ�ดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ
ออนไลน์ที่นักเรียนจะต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต เชื่อมต่อ
เข้าสู่ระบบ เพื่อระบุชื่อคนเล่น เก็บคะแนนหรือแข่งขันกัน ซึ่งครูสามารถตั้งคำ�ถามและ
เฉลยคำ�ตอบเพื่อให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันกันได้

Socrative เป็นแอปพลิเคชัน ทีช่ ว่ ยสร้างแบบทดสอบเพือ่ ประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์
สามารถแสดงผลการสอบได้ทันที รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใส่
ภาพประกอบค�ำอธิบายต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนพิมพ์ค�ำตอบได้ โดยมีจุดเด่นที่ส�ำคัญ คือ
ผูเ้ รียนสามารถท�ำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้
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สาระน่ า รู ้

4. ZipGrade

5. ClassDojo

ZipGrade เป็นเครื่องมือที่ใช้สำ�หรับตรวจคำ�ตอบประเภทปรนัยที่สามารถแสดงผล
ได้ทนั ที โดยใช้รว่ มกับกระดาษทีท่ างแอพพลิเคชัน่ นีไ้ ด้ทำ�ขึน้ สำ�หรับใช้ในการประเมินผล
ต่าง ๆ โดยการใช้สมาร์ทโพนหรือแท็บเลตสแกนเพือ่ ตรวจคำ�ตอบ สามารถรองรับคำ�ตอบ
ที่ใช้ปากกาสีแดง สีน้ำ�เงินและดินสอสีดำ�ได้ มีความรวดเร็วแม่นยำ�ในการประมวลผล
ไม่เกิน 5 นาทีต่ิอ 1 แผ่น สามารถบอกค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดต่ำ�สุดของคะแนนสอบ และ
ค่าสถิติของตัวข้อสอบได้

ClassDojo เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีวิธี
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผสานวิธีการสอน
และวิธีการประเมินที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถเพิ่มผู้เรียน ผู้สอน
และผู้ปกครอง ได้มากมาย อีกทั้งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทุกชนิด

ที่มา : www.trueplookpanya.com
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ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการ
(นางนงลักษณ คิดควร)

กองบรรณาธิการ

ผูอํานวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผล
การบริหารงานบุคคล
ผูอ าํ นวยการภารกิจระบบตําแหนงและวิทยฐานะที่ 1

ผูอ าํ นวยการภารกิจระบบตําแหนงและวิทยฐานะที่ 2
ผูอํานวยการภารกิจนโยบายและระบบตําแหนงบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ
ผูอํานวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
ผูอ าํ นวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณและรองทุกข
ผูอํานวยการภารกิจเสริมสรางและมาตรฐานวินัย
ผูอ าํ นวยการภารกิจบริหารการเปลีย่ นแปลงภาครัฐและ
นโยบายพิเศษ
ผูอ าํ นวยการภารกิจวิจยั และนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล

ผูชวยบรรณาธิการ
หัวหนากลุมประชาสัมพันธและการเผยแพร
(นายศรายุทธ มาทัพ)

ฝายจัดการ

นายศรายุทธ มาทัพ
นางศิริ ศิริรัตน
นางวรรณิภา นอยเจริญ
นางชุติมณฑน วงคกํ่า
นางสาวเอื้อมพร ผิวผอง
นางสาวภัทรา ศรีพุทธางกูร
นายเกียรติสกนธ กลิ่นสุวรรณ
นายธราวุฒิ วิชัยดิษฐ
นางสาวประเสริฐศรี บุญหลา
วารสารข้
นางสาวนปภา
โพธิา ราชการครู
์พวง แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
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AP วารสารข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา

