สรุปประเด็น ถาม – ตอบ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๕/๒๕๕๔
๑. ถาม ก.ค.ศ. มีแนวทางการพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติอย่างไร เหตุใดบางรางวัลที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับอย่างแพร่หลาย เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ จึงไม่ได้รับการรับรอง
ตอบ ก.ค.ศ. ได้พิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปตามแนวทางที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์
ว ๕/๒๕๕๔ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบครบ ๔ ข้อ คือ
๑. ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้ให้รางวัลหรือมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักเกณฑ์
ในการให้รางวัล หรือมีส่วนร่วมในการประเมิน หรือเป็นรางวัลที่หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับประเทศเป็นผู้ให้รางวัล
๒. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัล ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาว่ารางวัลนั้น
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ให้รางวัลมีการดําเนินการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันยังคงมีการให้
รางวัลอยู่
๓. มีหลักเกณฑ์การให้รางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน พิจารณาจาก
๓.๑ การเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีโอกาสเข้ารับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง เช่น
ในสังกัดทั่วประเทศ ทุกสังกัดทั่วประเทศ หรือระหว่างสังกัดร่วมกันทั่วประเทศ หรือโครงการใน
พื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ และ
๓.๒ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดหลักเกณฑ์มีการประเมินในขั้นสุดท้าย และ
๓.๓ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานอื่น เป็นผู้ลงนามในการ
ประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร โล่ ฯลฯ
๔. ส่งผลการต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจาก
๔.๑ มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนา
การจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างทักษะ ทัศนคติและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน เป็นต้น
๔.๒ กรณีที่เสนอรางวัลเป็นงานวิจัย งานวิจัยนั้นต้องส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษา การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน
ทั้ งนี้ ก.ค.ศ. ได้ พิ จารณารั บรองรางวั ลฯ ตามที่ ส่ วนราชการต้ นสั งกั ดเสนอให้ ก.ค.ศ.
พิ จารณา ซึ่ งอาจมี บางรางวั ล ที่ ส่ วนราชการไม่ ได้ เสนอ หรื อบางรางวั ลที่ ส่ วนราชการเสนอ
แต่เมื่อพิจารณาแล้วมีองค์ประกอบไม่ครบทุกองค์ประกอบ เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ. มิได้มีการ
ตรวจสอบในขั้นสุดท้าย จึงยังมิได้ให้การรับรองในครั้งนี้
๒. ถาม ถ้าจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ แต่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติไม่ครบ ๒ รางวัล จะขอได้
หรือไม่
ตอบ ถ้ามีผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง ๑ รางวัล และมีผลงานอื่นอีก ๑ ชิ้น
ซึ่ ง ผลงานนั้ น ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด เห็ น ว่ า มี คุ ณ ภาพเที ย บเคี ย งได้ กั บ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ระดับชาติขึ้นไป ก็สามารถขอได้ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑.๔.๒

-๒๓.ถาม ผลงานเทียบเคียงฯ ต้องเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่
ตอบ จะเป็ นผลงานที่ ได้ รั บรางวั ลหรื อไม่ ก็ ได้ แต่ ผลงานดั งกล่ าวต้ องส่ งผลต่ อการพั ฒนาคุ ณภาพ
การปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน
สังคม วงวิชาการ และวงวิ ช าชี พ และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ ผู้ อื่ น สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ห รื อ
ประยุกต์ใช้ได้
๔. ถาม ตามที่ ก.ค.ศ. ได้อนุมัติให้ขยายเวลาการเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ออกไปเป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น เป็นการขยายเวลาการยื่นคําขอ
ของข้าราชการครูฯ ด้วยหรือไม่
ตอบ การขยายเวลาดังกล่าว เป็นการขยายเวลาให้ส่วนราชการต้นสังกัดได้มีเวลาในการคัดเลือกข้าราชการครูฯ
ให้เข้ารับการประเมิน ซึ่งการจะให้ข้าราชการครูฯ ยื่นคําขอได้ถึงเมื่อใดนั้น ให้ดําเนินการตามที่
ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
๕. ถาม ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ ก.ค.ศ. จะประเมินอะไรบ้าง มีแนวทางและขั้นตอนการประเมิน
อย่างไร
ตอบ
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๕/๒๕๕๔ กําหนดให้มีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓
ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนที่ ๒
ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ และส่วนที่ ๓ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
การประเมิ น ด้ า นที่ ๑ และด้ า นที่ ๒ และด้ า นที่ ๓ ส่ ว นที่ ๑ มี ตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น
เช่นเดียวกันกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ สําหรับการประเมิน
ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๒ จะพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของผลงานดีเด่นฯ และกระบวนการ
ในการจัดทําหรือพัฒนาผลงานนั้น ๆ เป็นหลัก มิได้พิจารณาเฉพาะตัวรางวัลที่ได้รับแต่เพียงอย่างเดียว
สําหรับขั้นตอนในการประเมินนั้น ก.ค.ศ. จะตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปประเมิน
ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน โดยในครั้งแรก จะประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และ
ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ก่อน หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ จะพิจารณาข้อเสนอ
ในการพัฒนางานที่ผู้รับการประเมินเสนอไว้ โดยอาจปรับให้มีความเหมาะสม แล้วจึงให้ความ
เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต่อไป โดยข้อตกลงฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ประเด็น
ในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา และแนวทางการตรวจสอบและประเมิน
เพื่อแสดงว่าภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อตกลงจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรากฏผลสําเร็จ
เป็นที่ประจักษ์อย่างไร
เมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ระบุในข้อตกลงฯ แล้ว ก.ค.ศ. ก็จะดําเนินการประเมินด้านที่ ๓
ส่วนที่ ๓ (ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง) อีกครั้งหนึ่ง โดยจะพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของ
ผลงานฯ ว่าเป็นไปตามข้อตกลงที่จัดทําไว้หรือไม่ หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จึงจะได้รับ
อนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไปได้

-๓๖. ถาม ในการดํ า เนิ น การประเมิ น ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ณ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ผู้ รั บ การประเมิ น
ต้องเตรียมความพร้อมรับการประเมินอย่างไรบ้าง
ตอบ ผู้รับการประเมินต้องจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารหลักฐานไว้เพื่อรอรับการประเมิน ในลักษณะ
เดี ย วกั บ การจั ด เตรี ย มเอกสารเพื่ อ รอรั บ การประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ว 17/2552 เพื่ อ ให้
ก.ค.ศ. มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา มิใช่จัดเตรียมเฉพาะตัวรางวัลที่ได้รับเท่านั้น เช่น
สายงานการสอน จะต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับเขต/ประเทศ
และเอกสารหลั กฐานอื่ นที่ สะท้อนถึงการเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถของผู้ ขอรั บการประเมิ น
เป็นต้น

