แนวทางการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตาแหน่งคร ู
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

กลมุ่ ส่งเสริมประสานการบริหารงานบ ุคคล
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบ ุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

คำนำ
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ต ระหนัก ถึง ควำมส ำคัญ ของหลัก เกณฑ์
และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ตำมหนังสือ
ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวั น ที่ 20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่ งผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำ
ตำมหนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ตำแหน่งศึก ษำนิเทศก์
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 และตำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์
และวิธีกำรดังกล่ำวกำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
(Performance Agreement : PA) ทุ ก ปี ง บประมำณ เพื่ อ ให้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
มีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะที่คำดหวัง
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จึ ง ได้ จั ด ท ำแนวทำงกำรด ำเนิ น กำร
ตำมหลัก เกณฑ์ และวิธี กำรประเมิ น ต ำแหน่ง และวิ ท ยฐำนะข้ ำ รำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึก ษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำแหน่งครู เพื่อให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
และครอบคลุมเกี่ยวกับกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ หรือปรับประยุกต์
กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกับกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรประเมิน
ประสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ลในกำรเลื่อ นเงิน เดือ น และกำรประเมิน เพื่อ คงวิท ยฐำนะ ตำมหลัก เกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกับบริบทในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
มกรำคม 25๖5
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๔ และหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ
มำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำนกำรศึกษำ (๓) บัญญัติไว้ว่ำ “ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพครูและอำจำรย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทน
ที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล
ของผู้ประกอบวิชำชีพครู ” ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่กำหนดให้ปฏิรูปประเทศไว้ ๖ ด้ำน หรือ
๖ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี กระบวนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๓
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ถือว่ำสำคัญต่อกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุตำมยุทธศำสตร์ชำติที่กำหนดไว้ในด้ำนต่ำง ๆ เนื่องด้วยกำรศึกษำเป็นพื้นฐำนที่สำคัญ
ของกำรพัฒนำประเทศ อีกทั้งแผนกำรปฏิ รูปประเทศด้ำนกำรศึกษำฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ได้กำหนดกิจกรรมและยุทธศำสตร์ยกระดับ คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (Enhance Quality of Education)
ครอบคลุมผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะเจตคติที่ถูกต้อง
และรู้ จั ก ดู แ ลสุ ข ภำพเพื่ อ กำรจั ด กำรในเรื่ อ ง กำรดำรงชี วิ ต ของตนเองและกำรใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ตำมเจตนำรมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทั้ ง ครู อำจำรย์ และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ ครูมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้กำหนดแผนงำนเพื่อกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ ๗ เรื่อง เพื่อ บรรลุวัตถุป ระสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึก ษำข้ำงต้น ในเรื่องที่ ๔ กำรปฏิรูปกลไก
และระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒ นำผู้ประกอบวิช ำชีพครู และอำจำรย์ ประกอบด้ว ยประเด็นปฏิรูป
๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) กำรผลิตครูและกำรคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ
และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู (๒) กำรพัฒนำวิชำชีพครู (๓) เส้นทำงวิชำชีพครู เพื่อให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำ
ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม (๔) กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ (๕) องค์กรวิชำชีพครูและกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ได้กำหนดแนวทำง
กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำระบบกำรประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐำนะสำหรั บ ตำแหน่งที่มีใบอนุญำตประกอบวิช ำชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและกำรแต่งตั้ง
และกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน
มุ่งเน้นกำรพัฒนำวิชำชีพมำกกว่ำกำรจัดทำผลงำนวิชำกำร มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนที่เชื่อมโยงกัน โดยมีกำรประเมิน
ที่ไม่ยุ่งยำกไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม จำกงำนวิจัยในโครงกำรกำรสังเครำะห์ระบบและแนวทำงกำรปฏิบัติกำร
พัฒนำวิชำชีพครู
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จำกแนวคิดกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพสู่ กำรปฏิบัติ โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ประวิต เอรำวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษำ
แนวคิ ด และรำยงำนกำรศึ ก ษำวิ จั ย ของนั ก วิ ช ำกำร และหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ พบว่ ำ จำกรำยงำนของ
OECD/UNESCO เมื่อปี ๒๐๑๖ และจำกผลกำรศึกษำของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่ำระบบกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพนั้น มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่เป็นอุปสรรค เช่น กำรพัฒนำวิทยฐำนะไม่ยึดโยง
กับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนไม่มีโครงสร้ำงเวลำพอที่ครูจะมีโอกำสแลกเปลี่ยนกำรสอนในรูปแบบ
ชุมชนวิชำชีพและผู้บริหำรโรงเรียนยังขำดศักยภำพในกำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำครูรูปแบบ
ชุมชนวิชำชีพ และปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและกำรพัฒนำวิชำชีพครู คือ ภำวะผู้ นำ
ของผู้ บ ริ ห ำรโรงเรี ย น ซึ่ ง ต้ อ งมี บ ทบำทในกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต ร กำรกำกั บ และประเมิ น กำรสอนของครู
กำรเสริมสร้ ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำครู และสนับสนุนวัฒนธรรมกำรทำงำนในโรงเรียนแบบร่ว มมือกัน
ตำมลำดับ
ดังนั้น เพื่อควำมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
แผนปฏิรูปกำรศึกษำ และแนวนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำน ก.ค.ศ. จึงได้ใช้กำรวิจัยเป็นฐำน
ดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำในกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตลอดจนสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลกำรศึกษำวิจัย ของประเทศต่ำง ๆ และหน่ว ยงำนที่เกี่ย วข้อ ง
มำกำหนดเป็ น กรอบแนวคิด สำคัญ ในกำรดำเนิน กำรปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรประเมิน วิท ยฐำนะ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อเป็นหัวใจสำคัญที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้ประสบ
ควำมสำเร็จ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้นใหม่
ให้สอดคล้องกับเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินกำรให้ตอบสนองต่อนโยบำย รวมถึงหลักกำรและแนวคิดในเชิงวิชำกำร
เช่น Back to school Focus on classroom Teacher Performance Powerful Pedagogies Students Outcomes
Teacher as a Key of Success Execute and Learn Apply and Adapt Solve the Problem)
รั บ รู้ ปั ญ หำและสำมำรถแก้ ปั ญ หำในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ ละกำรจั ด กำรชั้ น เรี ย น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ริเริ่ม พัฒนำ (Originate and Improve) คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform)
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สำมำรถสร้ำงผลกระทบให้เกิดขึ้น นอกเหนือจำกห้องเรียน
สำมำรถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้ (School as an Organization) กำรจัดระบบกำรบริหำร
กำรจั ด กำรในสถำนศึ ก ษำต้ อ งมุ่ ง เน้ น งำนหลั ก ของครู แ ละผู้ อำนวยกำรสถำนศึ กษำ ลดควำมซ้ำซ้ อ น
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินเดือนกับกำรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ (มำตรำ ๕๔) และกำรคง
วิทยฐำนะ (มำตรำ ๕๕) เป็น เรื่องเดีย วกัน (ใช้ตัว ชี้วัดเดียวกัน) School Professional Community
กำรจัดทำ PLC เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่จะต้ องทำให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรกำหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำด้วย Support System ควรเป็นระบบ Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
กำรพัฒนำต่ำง ๆ ครูต้องได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำรจำเป็นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
ในส่วนของครู สำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ครูที่มีศักยภำพนอกจำกจะต้องมีสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมระดับวิทยฐำนะที่คำดหวังแล้ว ยังต้องสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตำม
ศักยภำพ จึงได้น ำควำมคิดเห็ นของนักวิชำกำรและผลกำรวิจัยดังกล่ ำวมำปรับปรุงหลั กเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู โดยครูต้องมีกำรพัฒนำ
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ และต้องสำมำรถ
พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตำมศักยภำพ เพื่อร่วมขั บเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้กำหนด
ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
ตำมภำพประกอบที่ ๑ ดังนี้
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วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะ

- สร้างการเปลีย่ นแปลง
(Create an Impact)

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- คิดค้นและปรับเปลีย่ น
(Invent and Transform)

วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
- ริเริ่มพัฒนา
(Originate and Improve)

วิทยฐานะชานาญการ
- แก้ปญ
ั หา
(Solve the problem)

ตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
- ปรับประยุกต์
(Apply and Adapt)

ภำพประกอบที่ ๑ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครู
ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๙ ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
คำดหวังจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถำนศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เป็นกำรเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับวิชำชีพครู เพื่อให้ครูได้ พัฒนำตนเองให้มีศักยภำพสูงขึ้ น
ตำมระดับวิทยฐำนะ และทำให้กระบวนกำรพัฒนำเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรีย นมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิช ำ คุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถ นะที่สำคัญ
ตำมหลักสูตร
2. ครูและผู้บริหำรเข้ำถึงห้องเรียนมำกขึ้น ทำให้ได้รับทรำบสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของแต่ละห้องเรียน
สำมำรถนำมำกำหนดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
3. กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในแต่ละปีงบประมำณ ทำให้ข้ำรำชกำรครูได้ทรำบถึง
จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ ซึ่งจะทำให้มีแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองที่ชัดเจน และสำมำรถนำผลกำรพัฒนำ
มำใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
4. กำรนำระบบเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมำใช้ เป็นกำรลดภำระกำรจัดทำเอกสำร ประหยัดงบประมำณ
ในกำรประเมิน และทำให้ระบบกำรประเมินโดยรวมมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและคล่องตัวยิ่งขึ้น
๕. เกิดกำรเชื่อมโยงบูรณำกำร (Alignment and Coherence) ในระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน
ลดควำมซ้ำซ้อนและงบประมำณในกำรประเมิน
๖. ทำให้มี Big data ในกำรบริหำรงำนบุคคลในหลำยมิติ และสำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญ
ในกำรวำงแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดระบบกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู มีควำมเชื่อมโยงบูรณำกำรกับระบบ
กำรประเมิ น เพื่ อเลื่ อ นเงิ น เดือ นและกำรประเมิ นเพื่ อคงวิ ทยฐำนะ ตำมมำตรำ 55 แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 โดยมีควำมเชื่อมโยงของระบบกำรประเมิน
ตำมภำพประกอบที่ 2 ดังนี้

กำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ตำแหน่งครู

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ

ม.55 คงวิทยฐำนะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับกำรประเมิน

กำรประเมินดำรงวิทยฐำนะ
รอบปีที่ 1

รอบปีที่ 2

รอบปีที่ 3

Performance Appraisal: PA
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
1. กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ครูและมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพ

ม.54 เลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

1. มีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับ
กำรประเมิน
2. มีผลกำรประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลำที่กำหนด
โดยมีผลกำรประเมินในแต่ละรอบผ่ำนเกณฑ์
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ

กำรประเมินและผลงำนที่เสนอ
ด้ำนที่ 1 ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชัน้ เรียน
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
- ไฟล์วีดิทัศน์
ด้ำนที่ 2 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
- ผลงำน/ผลกำรปฏิบัติของผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้ำนที่ 3 ผลงำนทำงวิชำกำร (ชช/ชชพ)
- ผลงำนวิจัยกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ (ชช)
- ผลงำนวิจัยกำรจัดกำรเรียนรู้และนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ (ชชพ)
(ตีพิมพ์เผแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร (TCI) ชชพ)

ภำพประกอบที่ 2 ควำมเชื่อมโยงของระบบกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครู

5
นิยำมศัพท์ สำหรับตำแหน่งครู
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
(หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0209.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564)
“ผู้อำนวยกำรสถำนศึก ษำ” ให้ห มำยควำมรวมถึง ผู้อำนวยกำรสถำบัน พัฒ นำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วย
“ผู้เรียน” หมำยควำมว่ำ นักเรียน นักศึกษำ หรือผู้รับบริกำร
“รอบกำรประเมิน ” หมำยควำมว่ำ ช่วงระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
ซึ่งกำหนดให้มีกำรประเมินปีงบประมำณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมำณ
“ผลลัพ ธ์ก ำรเรียนรู้ข องผู้เ รีย น” หมำยควำมว่ำ ควำมรู้ ทัก ษะ เจตคติ ควำมคิด พฤติก รรม
หรือคุณลักษณะตำมจุดประสงค์ของหลักสูตร ที่เปลี่ ยนแปลงไปในทำงที่ดีหรือมีพัฒนำกำรมำกขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติตำมกระบวนกำรหรื อกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและดำเนินกำร
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำก “ผลงำน” (Product) หรือ “ผลกำรปฏิบัติ” (Performance) ของผู้เรียนที่ปรำกฏ
ภำยหลังกำรเรียนรู้
“ข้อ ตกลงใน กำรพัฒ น ำงำน ” (Performance Agreement : PA) หมำยคว ำมว่ำ
ข้อตกลงที่ข้ำรำชกำรครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่อแสดงเจตจำนงว่ำภำยในรอบกำรประเมินจะ
พัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชำ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตำมหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่ คำดหวังของ
ตำแหน่ง และวิท ยฐำนะที่ดำรงอยู่ และสอดคล้อ งกับ เป้ำ หมำยและบริบ ทสถำนศึก ษำ นโยบำยของ
ส่ว นรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร โดยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำ
งำน
“ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่ำ ระบบ DPA
หมำยควำมว่ำ ระบบกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แบบออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรส่งผ่ำน จัดกำรและประมวลผลข้อมูล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง
ในกำรพัฒนำงำน รวมทั้งหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำเพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะ
และเลื่อนวิทยฐำนะ
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ส่วนที่ 2
แนวทำงกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
(Performance Agreement : PA)
ตำมที่ ก . ค . ศ. ได้ กำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรประเมิน ตำแหน่ง และวิท ยฐำนะข้ำ รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
เพื่อให้มีแนวทำงในกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จึงได้จัดทำแนวทำงกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งและวิทยฐำนะ ดังนี้
องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ประกอบด้วย
๑. กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งครู และมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒. ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับ สนุนกำรจัด
กำรเรียนรู้และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงกำรปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหำ ริเริ่ม พัฒนำ คิดค้น ปรับเปลี่ยนหรือสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนต้องมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทสถำนศึกษำ
นโยบำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร
องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน PA

ส่วนที่ 1
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งครู
และภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผลกำรปฏิบัติงำน
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้
 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
ภำพประกอบที่ 3 องค์ประกอบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)

ส่วนที่ 2
ข้อตกลงประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ครู (ไม่มีวิทยฐำนะ)
 ปรับประยุกต์
ครูชำนำญกำร
 แก้ไขปัญหำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
 ริเริ่มพัฒนำ
ครูเชี่ยวชำญ
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน
ครูเชี่ยวชำญพิเศษ
 สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
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กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ให้ ข้ ำ รำชกำรครู จั ด ท ำข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำนตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมวิ ท ยฐำนะ
ของตนเองทุกปีงบประมำณ เมื่อครบคุณสมบัติและถึงเวลำเลื่อนวิทยฐำนะให้เลือกประเด็นท้ำทำยเพิ่มอีก ๑ ระดับ
ตำมระดับควำมคำดหวังของวิทยฐำนะ ตำมแบบบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน PA 1/ส ในระดับวิทยฐำนะ
ที่ดำรงอยู่ เสนอต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ตำมภำพประกอบที่ 5

ปีแรกเลือกประเด็นท้ำทำย
ตำมระดับที่คำดหวัง ริเริ่มพัฒนำ

ตำมแบบ PA 1/ส ของครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

ครูเชี่ยวชำญ

ภำพประกอบที่ 4 กำรเขียนประเด็นท้ำทำยเมื่อใกล้ครบคุณสมบัติ
 กรณี ที่ ข้ ำ รำชกำรครู ย้ ำ ยระหว่ ำ งปี ง บประมำณ ให้ จั ด ท ำข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำน
กับผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำคนใหม่
 กรณีที่ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรแต่ งตั้งให้รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ให้จัดทำ
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนในตำแหน่งครูกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 กรณีที่ข้ำรำชกำรครูได้รับมอบหมำยให้ทำกำรสอนต่ำงวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิ ม
ให้ข้ำรำชกำรครูจัดทำรำยละเอียดข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนในวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมที่ได้รับมอบหมำยใหม่

ครู

เสนอ
ผอ.สถำนศึกษำ

จะพัฒนำผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
ภำยในรอบปี
กำรประเมิน

เพื่อแสดง
เจตจำนงว่ำ

ควำมรู้

ข้อตกลง
ในกำรพัฒนำงำน

เงินเดือน
วิทยฐำนะ
คง วฐ.

ทักษะ
ให้ผู้เรียนมี
กำรพัฒนำ
ผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น

สอดคล้องกับ

คุณลักษณะ

ประจำวิชำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะที่สำคัญ
ตำมหลักสูตร

สะท้อนให้
เห็นถึง
เป้ำหมำยและบริบท
สถำนศึกษำ

ภำพประกอบที่ 5 แนวทำงกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน

ตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
นโยบำยส่วนรำชกำร
และกระทรวงศึกษำธิกำร
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กำรนำผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
1. ใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอรับกำรประเมินเพื่อให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่ อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ หมวด ๔ และแนวปฏิบั ติกำรดำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะ
และเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ที่กำหนดไว้ในหมวด ๕ แล้วแต่กรณี
2. ใช้เป็นผลกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู เพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ตำมนัยมำตรำ ๕๕
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหมวด ๖
3.ใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
1. รูปแบบกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำ ตำมแบบ PA ๑/ส ให้เป็นไปตำมบริบท และสภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้ของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู
ผู้จัดทำข้อตกลง
๒. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและให้นำเสนอรำยวิชำหลักที่ทำกำรสอน โดยเสนอในภำพรวม
ของรำยวิชำหลักที่ทำกำรสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลำยรำยวิชำสำมำรถเลือกรำยวิชำใดวิช ำหนึ่งได้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA ๒/ส
๓. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA ๑/ส ให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(Outcomes) และตัว ชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน ตำมแบบ PA ๒/ส จำกกำรปฏิบัติงำนจริง
สภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
งำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญโดยไม่เน้นกำรประเมินจำกเอกสำร
แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน

PA 1/ส
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ส่วนที่ 3
แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่ อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
โดยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
และข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
ก.ค.ศ. มี ม ติ ก ำหนดภำระงำนของข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ล ำกรทำงกำรศึ ก ษำ ต ำแหน่ ง ครู
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไว้ดังต่อไปนี้
ภำระงำน หมำยถึง จำนวนชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และงำนตอบสนอง
นโยบำยและจุดเน้น (ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔) ดังนี้
1. ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน หมำยถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรำยวิชำ/วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ตำมหลักสูตร กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เรียน
2. งำนส่ง เสริม และสนับ สนุน กำรจัด กำรเรีย นรู้ หมำยถึง กำรปฏิบัติง ำนที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนรู้ของสถำนศึกษำ เช่น กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ แผนกำรจั ด กำรศึ ก ษำเฉพำะบุ ค คล (IEP) และแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เ ฉพำะบุ ค คล (IP)
กำรวัดและประเมิน ผลกำรเรีย นรู้ กำรประเมิน พัฒ นำกำรเด็ก กำรสร้ำ งและพัฒ นำสื่อกำรเรียนกำรสอน
เป็นต้นและกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
๓. งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมำยถึง งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึก ษำในด้ำ นต่ำ ง ๆ ที่ส่ง ผลต่อ คุณ ภำพผู้เ รีย นและคุณ ภำพกำรจัด กำรศึก ษำของสถำนศึก ษำ
เช่น ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หัวหน้ำสำยชั้น กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำช่วยปฏิบัติงำน
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนบุคคล งำนงบประมำณ และงำนบริหำรทั่วไป เป็นต้น
๔. งำนตอบสนองนโยบำยและจุด เน้น หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรต้นสังกัด
จำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ำ
ระดับกำรศึกษำ/ประเภท
1. ปฐมวัย
2. ประถมศึกษำ
3. มัธยมศึกษำ
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พเิ ศษ
หรือโรงเรียนจัดกำรเรียนรวม)
4. กำรศึกษำพิเศษ
4.1 เฉพำะควำมพิกำร และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
4.2 ศึกษำสงเครำะห์ และรำชประชำนุเครำะห์

จำนวนชั่วโมงสอน
ตำมตำรำงสอน (ข้อ 2.1)
ไม่ต่ำกว่ำ 6 ชั่วโมง/สัปดำห์

จำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ำ
(ตำมข้อ 2.1 และข้ออื่นๆ)
ไม่ต่ำกว่ำ 14 ชั่วโมง/สัปดำห์

ไม่ต่ำกว่ำ 12 ชั่วโมง/สัปดำห์

ไม่ต่ำกว่ำ 20 ชั่วโมง/สัปดำห์

ไม่ต่ำกว่ำ 6 ชั่วโมง/สัปดำห์
ไม่ต่ำกว่ำ 12 ชั่วโมง/สัปดำห์

ไม่ต่ำกว่ำ 14 ชั่วโมง/สัปดำห์
ไม่ต่ำกว่ำ 20 ชั่วโมง/สัปดำห์
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กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนของครูสำมำรถเลือกเขียนได้ตำมแนวทำง ๓ รูปแบบ คือ กำรเขียนตำมแบบครูนิด
แบบครูหน่อย และแบบครูน้ำ ดังนี้
1. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูนิด
๑.๑ ศึกษำตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้ำน 15 ตัวชี้วัด จำกคู่มือกำรดำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู สำนักงำน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษำธิกำร หน้ำ 72 – 101 (ตำมระดับวิทยฐำนะ)
๑.๒ ตั้งคำถำมกับตัวเองว่ำ “ต้องทำงำนใด เพื่อตอบแต่ละตัวชี้วัด?”
๑.๓ เริ่มเขียน PA จำกส่วนที่ 1
๑.๔ ในส่วนที่ ๒ ที่เป็นประเด็นท้ำทำยครูสำมำรถเลือกจำกกำรเขียน
ส่วนที่ ๑ หรือเลือกจำกปัญหำที่มำจำกห้องเรียนหรือวง PLC
2. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูหน่อย
๒.๑ คิดประเด็นท้ำทำย โดยหำปัญหำที่แท้จริงอำจเป็นปัญหำ
จำกบทเรียน ชั้นเรียน หรือนักเรียนรำยบุคคล
๒.๒ เริ่มเขียน PA ส่วนที่ ๒ โดยใช้กระบวนกำรตำมที่ครูถนัด
เช่น วิจัย กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ ฯลฯ
๒.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ โดยตั้งคำถำมกับตัวเองว่ำ
“ประเด็นท้ำทำยของเรำ สำมำรถตอบตัวชี้วัดไหนได้บ้ำง?”
แล้วเขียนส่วนที่ ๑ บำงส่วน
๒.๔ เขียน PA ในส่วนที่ ๑ ให้ครบ โดยตั้งคำถำมว่ำ
“ต้องทำงำนใด เพื่อตอบแต่ละตัวชี้วัดที่เหลือ?”

3. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูน้ำ
๓.๑ คิดประเด็นท้ำทำย โดยหำปัญหำที่แท้จริง อำจเป็นปัญหำ
จำกบทเรียน ชั้นเรียน หรือนักเรียนรำยบุคคล
๓.๒ ตั้งคำถำมกับตัวเองว่ำ “ประเด็นท้ำทำยนี้ สำมำรถอธิบำยอย่ำงไร
ได้บ้ำง เพื่อตอบทุกตัวชี้วัดในส่วนที่ ๑?”
๓.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ - ๒
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โดยครูผู้สอนสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแนวทำง ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ ปั ญหำ โดยกำรศึกษำสภำพปั ญหำจำกกำรจัด กิจกรรมกำรเรี ยนรู้ และคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีหรือในภำคเรียนผ่ำนมำ
2. เลื อกปั ญหำและคุณภำพที่ส่ งผลต่อ ผลลั พธ์ในกำรพัฒ นำคุณภำพผู้ เรียน ที่เป็นปัญหำที่ส ำคัญ
แล้ว นำมำกำหนดเป็ นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนให้ สอดคล้ องกับระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของมำตรฐำน
ตำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำของผู้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน พร้อมทั้งระบุเรื่องของ ประเด็นท้ำทำย
ตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
3. ระบุประเภทของห้องเรียนที่ผู้จัดทำข้อตกลงปฏิบัติจริง
4. ระบุและเขียนส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ได้แก่
1) ภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2) งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งครู
2.1) เขียนระบุรำยละเอียดของงำน (Tasks) ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร
โดยอำจระบุกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับประเด็นท้ำทำยใน ๑ รอบปีกำรประเมิน
ให้ครอบคลุมลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งของครู ทั้ง ๓ ด้ำน ได้แก่
๒.๑.๑ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
๒.๑.๒ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
๒.๑.๓ ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
๒.๒) เขียนระบุผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจำกรำยละเอียดของงำน (Tasks) ตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจำกประเด็นท้ำทำย
๒.๓) เขียนระบุตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้น หรื อมีกำรพัฒ นำมำกขึ้น หรือผลสั มฤทธิ์สู งขึ้ น โดยจะต้องระบุปริมำณและหรือคุณภำพ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำได้
5. ระบุและเขียนส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒ นำคุณภำพ
ของผู้เรียน โดยกำรเขียนระบุเรื่องของประเด็นท้ำทำยที่ส ะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวัง
ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำ แล้วเขียนบรรยำยรำยละเอียดของประเด็นท้ำท้ำยตำมหัวข้อต่อไปนี้
1) สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้นที่สอน
เขียนบรรยำยถึงสภำพปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ส่งผลต่อผลลัพธ์
ในกำรพัฒ นำคุณภำพผู้ เรี ย นที่ผู้ จั ดทำข้อตกลงเลื อกมำเป็นประเด็น ท้ำ ทำย อำจระบุถึง ผลกำรวิเ ครำะห์
และแหล่งที่มำของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
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2) วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
เขียนบรรยำยและระบุถึงวิธีกำร หรือสื่อ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่นำมำใช้ ในกำรแก้ไข
ปัญหำผลลัพธ์ในกำรพัฒ นำคุณภำพผู้เรียน ตำมบริบทของสถำนศึกษำอำจระบุถึงเครื่องมือกระบวนกำร
หรือขั้นตอนในกำรดำเนินกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของประเด็นท้ำทำย
3) ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
๓.๑) เชิงปริมำณ
เขียนระบุถึงจำนวนหรือปริมำณหรือร้อยละของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำได้ ทั้งนี้ อำจระบุเป็นข้อ ๆ

ภำพประกอบที่ 6 สรุปแนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
๓.๒) เชิงคุณภำพ
เขียนระบุถึงคุณภำพของผู้เรีย นที่แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังตำมตำแหน่ง
และวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำได้ ทั้งนี้ อำจระบุเป็นข้อ ๆ
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แนวทำงในกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ครูจัดทำ PA (PA 1/ส) เสนอ ผอ.สถำนศึกษำ ทุกปีงบประมำณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. ปีถัดไป)

กรอกข้อมูลส่วนตัว
(ครบถ้วน/ถูกต้อง)

เลือกสภำพห้องเรียน
ตำมสภำพ
กำรจัดกำรเรียนรู้จริง

ประถมฯ/มัธยม
ปฐมวัย
กำรศึกษำพิเศษ

ห้องเรียนวิชำสำมัญหรือวิชำพืน้ ฐำน
ห้องเรียนปฐมวัย
ห้องเรียนกำรศึกษำพิเศษ

1 ภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564)

1. ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน

1. ชั่วโมงตำมตำรำงสอน รวมจำนวน.........ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ รำยวิชำ..............................................ชั่วโมง/สัปดำห์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ รำยวิชำ..............................................ชั่วโมง/สัปดำห์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้ รำยวิชำ..............................................ชั่วโมง/สัปดำห์

2. งำนส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้

1. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรฝึกอบรม..................................ชั่วโมง/สัปดำห์
2. กำรเตรียมกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้....................ชั่วโมง/สัปดำห์
3. กำรวัดและประเมินผล.........................................................ชั่วโมง/สัปดำห์
4. .............................................................................................ชั่วโมง/สัปดำห์
5. .............................................................................................ชั่วโมง/สัปดำห์
6. กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)...........ชั่วโมง/สัปดำห์

3. งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

1. งำนบริหำรงำนวิชำกำร......................................................ชั่วโมง/สัปดำห์
2. งำนบริหำรงำนงบประมำณ................................................ชั่วโมง/สัปดำห์
3. งำนบริหำรงำนบุค..............................................................ชั่วโมง/สัปดำห์
4. งำนบริหำรงำนทั่วไป..........................................................ชั่วโมง/สัปดำห์

4. งำนตอบสนองนโยบำย
และจุดเน้น

หมำยถึง งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้นของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร
และส่วนรำชกำรต้นสังกัด (สพฐ.)
- กำรแก้ไขปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน.........................................ชั่วโมง/สัปดำห์
- ................................................................................................ชั่วโมง/สัปดำห์
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2. งำนที่ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนตำแหน่งครู (ให้ระบุรำยละเอียดของงำนที่จะปฏิบตั ิในแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร
โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัติ
งำน (Tasks)
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด (Indicators)
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
(Outcomes)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตำมข้อตกลง
ของงำนตำมข้อตกลง ที่แสดงให้เห็นถึง
ใน 1 รอบ
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น กำรเปลี่ยนแปลง
กำรประเมิน
กับผู้เรียน
ไปในทำงทีด่ ีขึ้นหรือมี
กำรพัฒนำมำกขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
เขียนงำนครอบคลุม เมื่อทำตำมงำน
ดูจำกอะไรว่ำผู้เรียน
มำตรฐำนตำแหน่ง
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว เปลี่ยนแปลงแล้ว
ลักษณะงำนทีน่ ำเสนอให้ครอบคลุมถึง
ตำมประเด็นท้ำทำย เกิดอะไรขึ้น
และสำมำรถวัดได้
กำรสร้ำงและหรือพัฒนำหลักสูตร
กับผู้เรียน
อย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
(กำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน)
และหรือพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ วิเครำะห์
สังเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
กำรเรียนรู้ กำรจัดบรรยำกำศ ทีส่ ่งเสริม
และพัฒนำผู้เรียน และกำรอบรมและพัฒนำ
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุน
เขียนงำนทีส่ นับสนุน เมื่อทำตำมงำน
ดูจำกอะไรว่ำผู้เรียน
ด้ำนที่ 1
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว เปลี่ยนแปลงแล้ว
กำรจัดกำรเรียนรู้
เกิดอะไรขึ้น
และสำมำรถวัดได้
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กับผู้เรียน หรือ
อย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียน
หน่วยงำนภำยนอก
และรำยวิชำกำรดำเนินกำรตำมระบบดูแล
(กำรเปลี่ยนแปลง
ช่วยเหลือผู้เรียน กำรปฏิบัตงิ ำนวิชำกำร
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
และงำนอื่น ๆ ของสถำนศึกษำ และ
สถำนศึกษำ หรือ
กำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองภำคี
หน่วยงำนภำยนอก)
เครือข่ำย และหรือสถำนประกอบกำร
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เขียนกำรพัฒนำ
เมื่อทำตำมงำน
ดูจำกอะไรว่ำผู้เรียน
ตนเองและวิชำชีพ
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว เปลี่ยนแปลง
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
เกิดอะไรขึ้น
แล้วและสำมำรถวัดได้
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่สอดคล้อง
กับด้ำนที่ 1 หรือด้ำน กับผู้เรียน ตนเองและ อย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ 2
วิชำชีพ
ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
(กำรเปลี่ยนแปลง
และกำรนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ใน
ตนเองและวิชำชีพ)
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน และกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรียนรู้
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ควำมสอดคล้อง

สภำพปัญหำ สำระหลักที่เลือก
ควำมคำดหวังตำมวิทยฐำนะ
มำตรฐำน ตัวชี้วัด ของสภำพปัญหำ
นโยบำย บริบทของโรงเรียน

ข้อสังเกต
- ประเด็นท้ำทำยที่เลือกต้องสำมำรถ
ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้
- ประเด็นที่ 2 ประเด็นท้ำทำยควรเริ่มจำก
ครูเป็นผู้กำหนด จำกนั้นฝ่ำยบริหำรรวบรวม
ประเด็นท้ำทำยของคณะครูทั้งหมด
และสร้ำงเป็นประเด็นท้ำทำย
ของฝ่ำยบริหำร

แรงจูงใจ ควำมถนัดของตนเอง

องค์ประกอบของกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำย

1

สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ และคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
 แบบแสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดรำยปีของนักเรียน
 แบบแสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน (ปพ.5)
 ผลกำรประเมินระดับชำติ
 อื่น ๆ

2

ตำมควำม
คำดหวัง
ของวิทยฐำนะ

วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
 กำหนดเครื่องมือที่จะใช้ในกำรพัฒนำประเด็นปัญหำ
 วิธีกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
 ขั้นตอนกำรพัฒนำ
 อื่น ๆ

3

ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง

ผลลัพธ์เชิงปริมำณ
ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ
ตัวอย่ำง
กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
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ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของข้ำรำชกำรครู ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ของตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบประเมินนี้ โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
ให้ดำเนินกำรประเมินตำมองค์ประกอบที่กำหนด
องค์ประกอบกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย
1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งครู และมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งครู เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตำแหน่งครู ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนตำแหน่ง ทั้ง 3 ด้ำน จำนวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 กำรสร้ำงและหรือพัฒนำหลักสูตร
1.2 ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
1.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
1.4 กำรสร้ำงและกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
1.5 วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้
1.7 จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
1.8 อบรมและพัฒนำคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนและรำยวิชำ
2.2 ดำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำร และงำนอื่น ๆ ของสถำนศึกษำ
2.4 ประสำนกำรร่วมมือกับผู้ปกครอง ภำคีเครือข่ำย และหรือสถำนประกอบกำร
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
3.1 พัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทั กษะ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งกำรใช้ ภำษำไทยและภำษำอั งกฤษเพื่ อกำรสื่ อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อกำรศึกษำสมรรถนะวิชำชีพครูและควำมรอบรู้ในเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอน
3.2 มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำ กำรจัดกำรเรียนรู้
3.3 นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
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คำชี้แจงกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
โดยมีระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง ระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมิน ดังนี้
1) ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ
ระดับกำรปฏิบัติ
ตำแหน่ง
รำยละเอียด
ที่คำดหวัง
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติและเรียนรู้
สำมำรถปฏิบัติงำนและเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติได้
(Execute & Learn)
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ครู
ปรับประยุกต์
สำมำรถปรับประยุกต์กำรจัดกำรเรียนรู้และปฏิบัติงำน
(Apply & Adapt)
จนปรำกฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ข. กรณีที่มีวิทยฐำนะ
ระดับกำรปฏิบัติ
วิทยฐำนะ
ที่คำดหวัง
ครูชำนำญกำร
แก้ไขปัญหำ
(Solve the Problem)
ครูชำนำญกำรพิเศษ ริเริ่ม พัฒนำ
(Originate & Improve)
ครูเชี่ยวชำญ
คิดค้น ปรับเปลี่ยน
(Invent & Transform)
ครูเชี่ยวชำญพิเศษ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
(Create an Impact)

รำยละเอียด
สำมำรถแก้ไขปัญหำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
สำมำรถริเริ่มพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้คุณภำพ
กำรเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่ำงที่ดีและให้คำปรึกษำผู้อื่น
สำมำรถคิดค้น พัฒนำ นวัตกรรม เผยแพร่และขยำยผล
จนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ให้คำปรึกษำผู้อื่น และเป็นผู้นำ

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มแล้ว และได้รับกำรแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งครู ให้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนดกับผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
2) ระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมินในแต่ละวิทยฐำนะ
ให้ ผู้ ป ระเมิ น พิ จ ำรณำผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของข้ ำ รำชกำรครู จำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนจริ ง
ที่ได้ปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในบริบท
ของแต่ล ะสถำนศึกษำ และผลลั พธ์กำรเรียนรู้ของผู้ เรียนที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ
ไม่เน้นกำรประเมินจำกเอกสำร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจำกบุคคลและหรือหน่วยงำน และหลักฐำนที่แสดงว่ำ
ผู้ขอรับกำรประเมินได้ดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เช่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสังเกตกำรสอน ผลงำน/ชิ้นงำน
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตำมระดับคุณภำพในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และไม่ควรบังคับให้ครูทุกคนประเมินในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้
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คะแนน
1
2
3
4

ระดับคุณภำพ
ปฏิบัติได้
ต่ำกว่ำระดับที่คำดหวังมำก
ปฏิบัติได้
ต่ำกว่ำระดับที่คำดหวัง
ปฏิบัติได้
ตำมระดับที่คำดหวัง
ปฏิบัติได้
สูงกว่ำระดับที่คำดหวัง

รำยละเอียด
ไม่ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง/
มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งในตัวชี้วัดนั้น
อยู่บ้ำง แต่ไม่ครบถ้วนและไม่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ตำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งและมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งและมีคุณภำพสูง
กว่ำมำตรฐำนตำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่

เกณฑ์กำรให้คะแนนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
กำรประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่ เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำหนดให้มีเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภำพกำหนดค่ำคะแนน ไว้ดังนี้
ค่ำคะแนนที่ได้
ระดับคุณภำพ
คะแนนเต็ม 10
คะแนนเต็ม 20
4
10.00
20.00
3
7.50
15.00
2
5.00
10.00
1
2.50
5.00
คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ให้ผู ้อำนวยกำรสถำนศึก ษำแต่ง ตั ้ง คณะกรรมกำรประเมิน ผลกำรพัฒ นำงำนตำมข้อ ตกลง
จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร
๒. ผู้ ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำศึกษำนิเทศก์
ชำนำญกำรพิเศษ หรือผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือครูผู้สอน
จำกสถำนศึกษำอื่น ที่มีวิท ยฐำนะไม่ต่ำกว่ำ ครูชำนำญกำรพิเ ศษ หรือ ผู้ท รงคุณ วุฒิน อกสถำนศึก ษำนั้น
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม จำนวน ๒ คน เป็นกรรมกำรประเมิน
ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงดังกล่ำว อำจพิจำรณำแต่งตั้ง
ได้มำกกว่ำ ๑ คณะ ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึ งวิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำนวนข้ำรำชกำรครู
และบริบทของสถำนศึกษำ
กรณีที่ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของข้ำรำชกำรครู
ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำใกล้เคียงที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน
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กรอบเวลำกำรประเมินแบบบันทึกข้อตกลงพัฒนำงำน ( PA )

2

1

ภำพประกอบที่ 7 กำรตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
วิธีกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของข้ำรำชกำรครูในแต่ละรอบกำรประเมิน
โดยพิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของตำแหน่งและวิทยฐำนะ ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ทั้งนี้ กำรประเมินอำจพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติกำรสอนจริ งจำกห้องเรียน กำรสังเกตกำรสอนทักษะ
กำรจั ดกำรเรี ยนรู้ และกำรจั ดกำรชั้นเรี ยน กำรใช้สื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ บรรยำกำศชั้นเรี ยน
พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงำนหรื อชิ้นงำนของผู้เรียนที่เกิดขึ้น จำกกำรเรียนรู้
โดยข้ำรำชกำรครูไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสำรขึ้นใหม่เพื่อใช้ในกำรประเมิน
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ข้ ำรำชกำรครู ต้ องมี ภ ำระงำนเป็ นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมี ผ ลกำรประเมิ นกำรพั ฒ นำงำน
ตำมข้อตกลงผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
แบบประเมินผล
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรประเมิน
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

PA 2/ส

PA 3/ส
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ส่วนที่ 5
กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ สำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดแบบเสนอขอรับกำรประเมิน
ของข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ผู้ที่จ ะขอรับ กำรประเมิน ต้อ งยึด รูป แบบตำมที่สำนัก งำน
ก.ค.ศ. กำหนดเท่ำนั้น จึงจะได้รับ กำรประเมิน โดยมีห ลักเกณฑ์กำรขอมีวิท ยฐำนะหรือ เลื่อ นวิทยฐำนะ
ดังต่อไปนี้
คุณสมบัตผิ ู้ขอรับกำรประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
๑. กำรขอมีวิทยฐำนะครู ชำนำญกำร ต้องมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งครู มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี
ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ
สำหรับกำรขอเลื่อนเป็น วิทยฐำนะครู ชำนำญกำรพิเศษ ต้องมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งครู
วิทยฐำนะครูชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ วิทยฐำนะ
ครูเชี่ยวชำญ ต้องมีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องมีระยะเวลำกำรดำรง
ตำแหน่งครู วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ
๒. มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในตำแหน่งครู หรือในวิทยฐำนะครูชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ
และเชี่ยวชำญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๓ รอบกำรประเมิน โดยในแต่ละรอบกำรประเมิน
ต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนดและมีผลกำรประเมินไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐
๓. มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ โดยในช่ ว งระยะเวลำย้ อ นหลั ง ๔ ปี
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ข ำดทำงจรรยำบรรณวิชำชีพ
ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ หำกปีใดข้ำรำชกำรครู ถูกลงโทษทำงวินัยหนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขำด
ทำงจรรยำบรรณวิชำชีพที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ไม่ให้นำระยะเวลำในปีนั้นมำใช้เป็นคุณสมบัติตำมข้อนี้
กรณีผู้ ขอมี คุณสมบั ติ เป็ น ไปตำมเงื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรด ำรงตำแหน่ง หรือ กำรดำรง
วิทยฐำนะของผู้ ขอมีวิทยฐำนะหรื อ เลื่ อนวิทยฐำนะ ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวัน ที่ 28 มกรำคม 2564) ให้ลดระยะเวลำตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ เหลือ ๓ ปี
ติดต่อกัน มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จำนวน ๒ รอบกำรประเมิน และลดช่วง
ระยะเวลำตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี
สำหรับ ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบั ติงำนในพื้นที่พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จังหวัดยะลำ
ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ (เฉพำะพื้นที่อำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) หำกประสงค์จะขอมี
วิทยฐำนะหรื อเลื่ อนวิทยฐำนะ โดยใช้สิ ทธิ นับระยะเวลำทวีคูณ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐ มนตรีว่ำด้ว ย
บำเหน็ จ ควำมชอบ สำหรั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนในจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ ใ ช้ สิ ท ธิ
นับระยะเวลำทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ข้อ ๑.๑ โดยต้องมีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมข้อ ๑.๒ ในช่วงระยะเวลำ
ย้อนหลัง จำนวน ๑ รอบกำรประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมข้อ ๑.๓ ในช่วง
ระยะเวลำย้ อ นหลั ง ๒ ปี และเป็ น ข้ ำ รำชกำรครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในพื้ น ที่ ม ำแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑ ปี ติ ด ต่ อ กั น
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐำน และคุณสมบัติของผู้ขอ
หำกภำยหลังตรวจสอบแล้วพบว่ำมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
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กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ผู้ขอต้องผ่ำนกำรประเมิน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร (เฉพำะวิทยฐำนะเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ)
กำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 ให้มีกรรมกำรประเมิน จำนวน 3 คน โดยประเมิน
ผ่ำนระบบ DPA ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด
วิธีกำรเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
1. ข้ำรำชกำรครู ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ยื่นคำขอต่อสถำนศึกษำได้ตลอดปี ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมหลักฐำน
ดังต่อไปนี้
1) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๓ รอบกำรประเมิน หรือ ๒ รอบกำรประเมิน
แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF
2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมที่ปรำกฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๑ ไฟล์
3) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย
3.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน จำนวน ๑ ไฟล์
3.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
จำนวน ๑ ไฟล์
4) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๓ ไฟล์
5) ผลงำนทำงวิชำกำร (สำหรับวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ)
กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร
1) ส ำหรั บ วิทยฐำนะครู ช ำนำญกำรและวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ให้ ยื่นคำขอพร้อ ม
หลักฐำน ให้สถำนศึกษำนำข้อมูลดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบ DPA ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน
2) สำหรับวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐำน
ส่งผ่ำนข้อมูลในระบบ DPA ถึงสำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน
2 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐำน และนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA
สำหรับสถำนศึกษำที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือมีเหตุผลควำมจำเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ
ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีหนั งสือส่งคำขอและหลักฐำนต่ำง ๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA แทนสถำนศึกษำ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งผ่ำนข้อมูลผ่ำนระบบ DPA ไปยังสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
4. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1) ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอจำกระบบ DPA
1.1 กรณี ไม่มีคุณสมบัติ หรือ ข้อมูลค ำขอและหลักฐำนไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้ส่ งเรื่องคืน
พร้อมเหตุผลผ่ำนระบบ DPA ไปยังสถำนศึกษำโดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทรำบ
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1.2 กรณีมีคุณสมบัตแิ ละส่งหลักฐำนครบถ้วน
1.2.1 ขอมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ
ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ รำย จำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด
แล้วส่งผ่ำนข้อมูลของผู้ขอผ่ำนระบบ DPA เพื่อให้กรรมกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒
เมื่อได้รับผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทั้ง ๓ คนแล้ว ให้นำผลกำรประเมินเสนอ กศจ.
หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้ ว แต่กรณี พิจำรณำอนุมั ติห รือไม่ อนุมัติ แล้ ว แจ้ งมติเป็นลำยลั กษณ์อักษร
ผ่ำนระบบ DPA ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทรำบ
กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่ก รณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนำจ
ตำมมำตรำ ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร หรือให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ
ทั้งนี้ เมื่อออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐำนะแล้ว ให้ส่งสำเนำคำสั่งผ่ำนระบบ
DPA ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสถำนศึกษำ
หำกผู้ขอประสงค์จะยื่นคำขอครั้งใหม่ในวิทยฐำนะเดิม
จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลกำรประเมินคำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน
1.2.2 ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ
- ให้ สำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้ วแต่กรณี
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคุณสมบัติ ก่อนส่งผ่ำนข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐำนในระบบ DPA ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ.
- สำนักงำน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอ หำกปรำกฏว่ำ
ผู้ข อไม่มีคุณ สมบั ติห รือ ข้อ มูล คำขอและหลัก ฐำนไม่ถูก ต้อ งหรือ ไม่ค รบถ้ว น ให้ส่ง เรื่อ งคืน พร้อ มเหตุผ ล
ผ่ำนระบบ DPA ไปยังหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ขอทรำบ
- กรณี มี คุ ณ สมบั ติ ให้ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรประเมิน ด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ รำย จำกบัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด และส่งคำขอและหลักฐำนของผู้ขอผ่ำนระบบ DPA ให้คณะกรรมกำรประเมิน
กรณีปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ให้ปรับปรุงตำมข้อสังเกตของกรรมกำรภำยใน
6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนระบบ DPA ให้สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ทรำบ เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำรครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ผ่ำนระบบ DPA ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. เพื่อให้คณะกรรมกำรชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
กรณีที่กรรมกำรประเมินคนเดิมไม่สำมำรถประเมินได้ ให้สำนักงำน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ.
เห็นชอบให้สำนักงำน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมกำรคนอื่นแทนได้ โดยให้ดำเนินกำรผ่ำนระบบ DPA ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
กรณี ผู้ ข อเลื่ อ นวิ ท ยฐำนะไม่ ส่ ง ผลงำนทำงวิ ช ำกำรที่ ป รั บ ปรุ ง ตำมข้ อ สั ง เกต
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรือส่งพ้นระยะเวลำที่กำหนด ให้ถือว่ำสละสิทธิ์
เมื่อได้ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทั้ง ๓ คนแล้ว ให้สำนักงำน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ.
พิจำรณำมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วแจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนระบบ DPA ไปยังหน่วยงำน หน่วยงำน
กำรศึกษำ หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด เพื่อแจ้งผู้ขอทรำบ
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ ๕๓
สั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ
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วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผ่ำนกำรพัฒ นำ
ก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร ที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำสู ง สุ ด ของส่ ว นรำชกำร
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด นำเสนอนำยกรัฐมนตรี เพื่อนำควำมกรำบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ
ทั้งนี้ เมื่อออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐำนะแล้ว ให้ส่งสำเนำคำสั่ง
ผ่ำนระบบ DPA ไปยังสำนักงำน ก.ค.ศ. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสถำนศึกษำ
หมำยเหตุ กรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหรือมีปัญหำในทำงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ของกรมกำหนดในหมวด ๓ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำหรือวินิจฉัย
รูปแบบกำรจัดทำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน ประกอบด้วย
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ไฟล์ PDF)
2. ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่
2.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกำรสอน สำมำรถเลือ กได้ว่ำจะเอำคำบสอนใดมำนำเสนอ
โดยต้ อ งบั น ทึ ก ระหว่ ำ งกำรปฏิ บั ติ ก ำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ต ำมสภำพจริ ง และใช้ ก ล้ อ งถ่ ำ ยทำแบบตั ว เดี ย ว
ไม่ต้องมีส่ว นนำ ไม่มีด นตรีป ระกอบ ไม่มีก ำรหยุด กำรถ่ำ ยทำ ไม่มีก ำรตัด ต่อ ไม่มีก ำรเคลื่อ นย้ำ ยกล้อ ง
ไม่แต่งเติมภำพด้ว ยเทคนิ คใด ๆ ซึ่งต้องถ่ำยจำกมุมซ้ำยหรือขวำหน้ำห้ องเรียน สำดมุมกล้ องไปด้ำนหลั ง
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจน ครูอำจใช้ไมโครโฟนระหว่ำงกำรบันทึกภำพได้ ให้เน้นภำพองค์รวมของผู้เรียนครบทุกคน
บรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนรู้และกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ควำมยำวไม่เกิน 60 นำที
2.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแผนกำรจัด กำรเรีย นรู ้ที่เ สนอและสอดคล้อ งกับ ไฟล์ว ีดิทัศ น์บัน ทึก กำรสอน โดยครูนำเสนอจริง
แบบปรำกฏตัวและบรรยำยด้วยตนเอง สำมำรถแทรกภำพนิ่งหรือภำพเคลื่อนไหวได้ ไม่มีกำรตัดต่อภำพและเสียง
แต่สำมำรถใช้โปรแกรมนำเสนอต่ำง ๆ ได้ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ควำมยำวไม่เกิน 10 นำที
ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
นำเสนอผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ท้ำทำยที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยเสนอผลงำน ร่องรอย และชิ้นงำน
ของผู้เรียน อย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้ำหมำย โดยจัดทำเป็น
1. ไฟล์วีดิทัศน์ บันทึกเป็นไฟล์ mp4 ควำมยำวไม่เกิน 10 นำที (1 ไฟล์)
2. ไฟล์ภำพให้มีคำอธิบำยใต้รูปภำพ และไม่เกิน 10 รูป
.
3. ไฟล์ PDF ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้ำ
ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์
ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร (เฉพำะวิทยฐำนะเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ)
- วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
เสนอผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF
- วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ เสนอผลงำนวิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF
ในส่วนของงำนวิจัยต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย หรือ That - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2
และผลงำนทำงวิชำกำรที่ผู้ขอเสนอ ต้อ งเป็นผลงำนในช่วงที่ดำรงตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ในช่ว ง
ระยะเวลำย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ และต้องไม่เป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรศึ ก ษำเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญำหรื อ ประกำศนี ย บั ต รใด ๆ หรื อ เป็ น ผลงำนทำงวิ ช ำกำรที่ เ คยใช้
เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐำนะมำแล้ว
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คำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2
กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์กำหนดให้มีกำรประเมิน 2 ด้ำน
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยจำแนกออกเป็น 5 ห้องเรียน มีองค์ประกอบกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน วิธีกำรประเมิน
และเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้
1. ห้องเรียนของผู้ขอรับกำรประเมิน แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ดังนี้
1.1 ห้องเรียนวิชำสำมัญหรือวิชำพื้นฐำน
1.2 ห้องเรียนปฐมวัย
1.3 ห้องเรียนกำรศึกษำพิเศษ
1.4 ห้องเรียนสำยวิชำชีพ
1.5 ห้องเรียนกำรศึกษำนอกระบบ/ตำมอัธยำศัย
ซึ่งห้องเรียนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี 3 ประเภท คือ ข้อ 1.1 – 1.3
2. องค์ประกอบกำรประเมิน
กำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน
แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงสิ่งที่เรียนและเข้ำใจบทเรียน
(2) ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้หรือประสบกำรณ์เดิมกับกำรเรียนรู้ใหม่
(3) ผู้เรียนได้สร้ำงควำมรู้เองหรือได้สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรเรียนรู้
(4) ผู้เรียนได้รับกำรกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้
(5) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมเชี่ยวชำญจำกกำรเรียนรู้
(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงกำรเรียนรู้
(7) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในบรรยำกำศชั้นเรียนที่เหมำะสม
(8) ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้และมีกำรเรียนรู้แบบนำตนเอง
กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
(2) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติสะท้อนถึงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะพื้นฐำน (Basic Skills)
ตำมวัยและลักษณะของผู้เรียน
(3) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ (Cognitive Abilities)
ตำมวัยและลักษณะของผู้เรียน
(4) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติสะท้อนถึงกำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross – functional Skills)
ตำมวัยและลักษณะของผู้เรียน
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3. เกณฑ์กำรให้คะแนน (Scoring Rubric)
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

4. วิธีกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน
ให้คณะกรรมกำรประเมินดำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำร
ชั้นเรียน โดยพิจำรณำจำก
1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ใช้จัดกำรเรียนรู้ ตำมที่ปรำกฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอนในวิชำ/
สำขำ/กลุ่ มสำระกำรเรี ย นรู้ ซึ่ง ผู้ ขอได้ จัด ทำขึ้นและนำไปใช้ส อนจริ งในช่ ว งที่ ดำรงต ำแหน่ งครู ห รื อด ำรง
วิทยฐำนะ แล้วแต่กรณี
2) ไฟล์วีดิทัศน์จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย
(1) ไฟล์ วีดิทัศน์ บั น ทึกกำรสอนที่แสดงให้ เห็ นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำน
วิ ท ยฐำนะที่ ข อรั บ กำรประเมิ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ เ สนอตำมข้ อ 1) โดยมี รู ป แบบ
ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
(2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมข้อ 1)
ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ ค ณะกรรมกำรประเมิ น ด ำเนิ น กำรประเมิ น ด้ ำ นที่ 2 ด้ ำ นผลลั พ ธ์ ก ำรเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
โดยพิจำรณำจำกผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรำกฏภำยหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำร
ชั้ น เรี ย น ตำมไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ บั น ทึ ก กำรสอน ที่ เ สนอไว้ ใ นด้ ำ นที่ 1 โดยให้ น ำเสนอในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ทั ล
เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF
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ภำพประกอบที่ 8 หลักฐำนประกอบกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำแหน่งครู
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน และด้ำนที่ 2
ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้
วิทยฐำนะครูชำนำญกำร จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 65
วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 70
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 75
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 80
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คำชี้แจงกำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร
1. องค์ประกอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรประเมินและกำรให้คะแนน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน จำนวน 6 ตัวชี้วัด
ส่วนที่ 1 คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร (20 คะแนน)
1.2 ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ (15 คะแนน)
1) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยำยผลในวงวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ (10 คะแนน)
1.4 กำรจัดทำ กำรพิมพ์ รูปเล่ม และกำรเผยแพร่ (5 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ชุมชน
2.2 ประโยชน์ ต่ อ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในวงวิ ช ำชี พ ต้ อ งสำมำรถปรั บ เปลี่ ย นและสร้ ำ ง
กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำกำรและวงวิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน
2. วิธีกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
2.1 วิทยฐำนะเชี่ย วชำญ ต้องมีผ ลงำนทำววิช ำกำรซึ่งเป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
หรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับ
กำรประเมิน จำนวน 1 รำยกำร ในรูปแบบ PDF
2.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
และนวั ต กรรมกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ กำรปฏิ บั ติ ที่ ค ำดหวั ง ตำมมำตรฐำนวิ ท ยฐำนะ
ที่ขอรับกำรประเมิน จำนวนอย่ำงละ 1 รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงำนวิจัยต้องได้รับกำรตี พิมพ์เผยแพร่
บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย หรือ Thai - Journal
Citation Index Center (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย
3. เกณฑ์กำรตัดสิน
- วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 75
- วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
แบบฟอร์ม
กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
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แนวปฏิบัติกำรดำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน
1. กรณียื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ เดิม ไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ดำเนินกำรไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ
2. กรณียื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนไปแล้ว หรือ
มิได้ใช้สิทธิ์ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560 ไม่สำมำรถยื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ได้อีก
3. หำกประสงค์จะยื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560
สำมำรถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง เพียงหลักเกณฑ์เดียว โดยต้องมีคุณสมบัติและยื่นภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565
หำกพ้นกำหนดระยะเวลำให้ดำเนินกำรตำม ข้อ 5.2
4. กรณีอยู่ระหว่ำงทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตำมหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 หำกจะยื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์
ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560 ให้ดำเนินกำรตำม ข้อ 3
5. กรณีประสงค์จะยื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 9/2564
5.1 บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์นี้
5.2 บรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2564 หำกมีคุณสมบัติระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง
และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม แต่มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไม่ครบ 3 รอบกำรประเมิน ให้ดำเนินกำร
โดยสำมำรถนำผลงำนตำมหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 มำรวมได้
1) กำรยื่นคำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลำคม 2565 - วันที่ 30 กันยำยน 2566)
(๑.๑) รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี)
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ในปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนเกณฑ์
หรือรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ. ๒) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
ว ๒๑/๒๕๖๐ ที่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 2 ปีกำรศึกษำโดยให้รำยงำนในรูปแบบไฟล์ PDF
(๑.๒) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ในรอบกำรประเมินของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕
(วันที่ 1 ตุลำคม 2564 - วันที่ 30 กันยำยน 2565 ) จำนวน 1 รอบกำรประเมิน ที่ผ่ำนเกณฑ์ในรูปแบบไฟล์ PDF
(๑.๓) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดกำรเรียนรู้ตำมที่ปรำกฏในไฟล์
วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน ในวิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำนวน 1 ไฟล์
(1.4) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย
(1.4.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสนอ
ในข้อ (1.3) จำนวน 1 ไฟล์
(1.4.2) ไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภำพปั ญ หำ ที่ ม ำ หรื อ แรงบั น ดำลใจ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสนอในข้อ (1.3) จำนวน 1 ไฟล์
(1.5) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงำนหรือผลกำรปฏิ บัติของผู้เรียนที่ปรำกฏ
ภำยหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน ตำมไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอนที่เสนอในข้อ (1.4.1)
จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์
(1.6) ผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพำะกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครู
เชี่ยวชำญและครูเชี่ยวชำญพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหมวด 4
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2) กำรยื่นคำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลำคม 2566 - วันที่ 30 กันยำยน 2567)
ให้เสนอหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
(2.1) รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี)
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ในปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนเกณฑ์
หรือรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ. ๒) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
ว 21/2560 ที่ผ่ำนเกณฑ์จำนวน 1 ปีกำรศึกษำ โดยให้รำยงำนในรูปแบบไฟล์ PDF
(2.2) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ในรอบกำรประเมินของปีงบประมำณพ.ศ. 2565
(วันที่ 1 ตุลำคม 2564 - วันที่ 30 กันยำยน 2565) และรอบกำรประเมินของปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(วันที่ 1 ตุลำคม 2565 - วันที่ 30 กันยำยน 2566) ที่ผ่ำนเกณฑ์ทั้ง 2 รอบกำรประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF
(2.3) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้จัดกำรเรียนรู้ตำมข้อ (1.3 ) ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
ไฟล์วีดิทัศน์ ตำมข้อ (1.4) จำนวน 2 ไฟล์ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมข้อ (1.5) จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์
สำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเ ชี่ยวชำญและครูเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อ (1.6)
ในรูปแบบไฟล์ PDF มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
3) กำรยื่นคำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำตรวจสอบและรั บรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตำมแนวปฏิบัติ ฯ ข้อ 5.2 ก่อนนำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐำนดังกล่ำว
เข้ำสู่ระบบ DPA เพื่อส่งผ่ำนไปยังหน่วยงำน หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี
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กรณีตัวอย่ำง
1. เป็นครูผู้ช่วยก่อนวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 และได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่วันที่
5 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป
เมื่อมีคุณสมบัติครบตำม ว 17/2552 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ได้ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติ ครบ โดยขอได้ภำยในวันที่
30 กันยำยน 2565 (ยกเว้นผู้ที่ได้ใช้สิทธิ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560 ไปแล้ว
2. บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564
๑. เมื่อมี คุณสมบัติครบตำม ว 21/2560 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 ขอมีหรือเลื่ อน
วิทยฐำนะ ตำม ว 21/2560 ได้ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565
๒. คุณสมบัติครบตำม ว 10/2554 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
3 กำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์เดิมในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรฯ ว 17/2552
นำย ก ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560 มีวุฒิปริญญำโทและมีคุณสมบัติครบตำม ว 17/2552
สำมำรถยื่นคำขอมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร ตำม ว 17/2552 ได้ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565
ตำแหนงครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครู

1 ต.ค. 2558 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 256๔ ๑ ต.ค. 256๔
ครบ 4 ปี
มีวุฒิ ป.โท โดยเงื่อนไข
เป็นไปตำม ว 26/2559

30 ก.ย. 2565

ครูทุกคนต้องทำ PA
รอบที่ 1

สำมำรถยื่นคำขอมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร
ตำมว 17/2552
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
ไม่เสียสิทธิ์
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ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560
นำย ค ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ดำรงตำแหน่งครู
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ คุณสมบัติครบ ๙ พฤษภำคม 2565 ยื่นคำขอครูชำนำญกำร ถึง สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด/ส่วนรำชกำรได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภำคม 2565 - 30 กันยำยน 2565
๑๐ พ.ค. 2558
ครูผู้ช่วย

๑๐ พ.ค. 256๕

๑๐ พ.ค. 2560

๑ ต.ค. 256๔

ครู

ว 9/2564 มีผลบังคับใช้
ครูทุกคนเริ่มทำ PA

30 ก.ย. 2565

คุณสมบัติครบ ๙ พ.ค. 2565 ยื่นคำขอ
ครูชำนำญกำร ถึง สนง.ศธจ./ส่วนรำชกำร
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565

นำงสำว เอ ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1๖ พฤศจิกำยน 2561 สำมำรถยื่นคำขอมีวิทยฐำนะครู
ชำนำญกำร ตำม ว 9/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2565
1๖ พ.ย. 2561

1 ต.ค. 2564

30 ก.ย. 2565

1๖ พ.ย. 2565

1๖ พ.ย. 2566

ตำแหนงครู

PA รอบที่ 1

ระยะเวลำ 5 ปี
ตำม ว 21/2560

ระยะเวลำ 4 ปี ตำม ว 9/2564
ได้สิทธิเร็วกว่ำเดิม
ได้สิทธิ์ยื่นก่อน ว 21/2560 (1 ปี) เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขช่วงเปลี่ยนผ่ำน ตำม ว 9/2564 ดังนี้
คุณสมบัติ
ข้อ 1.1 ดำรงตำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน
ข้อ 1.2 มี PA = 1 รอบกำรประเมิน รวมกับรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนที่ 3 ตำม ว 17/2552
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนเกณฑ์ หรือ รำยงำนผลงำน
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด) ตำม ว 21/2560 จำนวน 2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์
ข้อ 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยฯ ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ในช่วงระยะเวลำย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
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กรณีกำรนำผลงำนตำมหลักเกณฑ์เดิมมำยื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (ตำแหน่งครู)
ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตำม ว 9/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลำดำรงตำแหน่ง/วิทยฐำนะและข้อ 3
วินั ย คุณธรรมฯ ) แต่ มีผ ลกำรพัฒ นำงำนตำมข้อตกลง (ตำมข้อ 2) ไม่ครบตำมจ ำนวนรอบกำรประเมิ น
ที่กำหนดไว้ ประสงค์จะยื่นคำขอตำม ว 9/2564 ให้ดำเนินกำร ดังนี้
ยื่นคำขอปีงบประมำณ
2566
(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
2567
(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)
2568 เป็นต้นไป
(1 ต.ค. 67 เป็นต้นไป)

ผลงำนตำมเกณฑ์เดิมที่นำเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง)
ผลงำนที่เกิดจำก
ด้ำนที่ 3 หรือ ด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1
กำรปฏิบัติหน้ำที่
ว 17/2552 แล้วแต่กรณี
ตำม ว 21/2560
(3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด)
2 ปีกำรศึกษำ
เปรียบเทียบ
ที่ผ่ำนเกณฑ์
2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์
1 ปีกำรศึกษำ
เปรียบเทียบ
ที่ผ่ำนเกณฑ์
2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์
-

-

ผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง PA
ตำมหลักเกณฑ์
ว 9/2564
รอบแรก
(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)
2 รอบ
ปีงบประมำณ 65 + 66
ครบ 3 รอบกำรประเมิน

กำรดำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
1. เมื่อข้ำรำชกำรครูได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงวิทยฐำนะใดแล้ว จะต้องจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
2. ให้ข้ำรำชกำรครูที่มีวิทยฐำนะ ทุกวิทยฐำนะ ได้รับกำรประเมินผลกำรพัฒ นำงำนตำมข้อตกลง
จำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมข้อตกลงเป็นประจำทุกรอบกำรประเมิน โดยให้ถือว่ำคณะกรรมกำร
ดังกล่ำว เป็นคณะกรรมกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะเพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร
หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งด้วย
3. ข้ำรำชกำรครูที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร
แต่ ล ะคนไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละ 70 ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรประเมิ น กำรพั ฒ นำงำนตำมข้ อ ตกลงในรอบกำรประเมิ น ใด
ให้ ผู้ อำนวยกำรสถำนศึก ษำแจ้ งให้ ข้ำรำชกำรครู ผู้ นั้นทรำบ และให้ ถือว่ ำเป็นผู้ ผ่ ำนกำรประเมิน ตำแหน่ ง
และวิทยฐำนะเพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในรอบกำรประเมินนั้น
4. ข้ำรำชกำรครู ที่มีผลกำรประเมินกำรพั ฒนำงำนตำมข้อตกลง ไม่ผ่ ำนเกณฑ์ ในรอบกำรประเมินใด
ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแจ้งให้ข้ำรำชกำรครูผู้นั้นทรำบ และให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐำนะเพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมนัยมำตรำ 55 วรรคสองต่อไปในรอบกำรประเมินนั้น โดยให้มีกำรดำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
(หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564)

คู่มือ
กำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู

ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ
(หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564)

มำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 3 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564)

บรรณำนุกรม
คณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ. แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ. กรุงเทพมหำนคร, 2560.
(เอกสำรอัดสำเนำ).
รำชกิจจำนุเบกษำ. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔.๐ ก.หน้ำ 14. 2560.
สำนักงำน ก.ค.ศ. คู่มือกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งครู สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.
กรุงเทพมหำนคร, 2564. (เอกสำรอัดสำเนำ)
. มำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ที่ ศธ 0๒06.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564).กรุงเทพมหำนคร, 2564.
(เอกสำรอัดสำเนำ).
. ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู (ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง
ที่ ศธ 0๒06.3/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564).กรุงเทพมหำนคร, 2564. (เอกสำร
อัดสำเนำ)
สำนักนำยกรัฐมนตรี. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. กรุงเทพมหำนคร, 2561. (เอกสำรอัดสำเนำ).

คณะผู้จัดทำ
คณะที่ปรึกษำ
1. นำยอัมพร พินะสำ
2. นำยเทอดชำติ ชัยพงษ์
3. นำยชูชำติ ทรัพย์มำก
4. นำงสุวำรี เคียงประพันธ์

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำพิเศษ ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะทำงำน
1. นำยอนันต์ พันนึก
2. นำยพิเชฐร์ วันทอง
3. นำยเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
4. นำยพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
5. นำยชูชำติ แก้วนอก
6. นำยพัชระ งำมชัด
7. นำยอำวุธ ทองบุ
8. นำยปรีดี โสโป
9. นำยบุญพิมพ์ ภูชมศรี
10. นำยวำทยุทธ พุทธพรหม

ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้ำนไทรงำมโนนภูดิน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้ำนนำงโอก (อ่อนอำนวยศิลป์)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1

11. นำยวีระเชษฐ์ ฮำดวิเศษ

ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
12. นำยอรุณ โต๊ะหวันหลง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนสตูลวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล
13. ส.ต.ท. เอกชัย จันทำพูน
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนป่ำซำงเหนือ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1
14. นำงสุภำพร พำภักดี
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28 จังหวัดยโสธร
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
15. นำยวุฒิชัย จำปำหวำย
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้ำนท่ำเริงรมย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
16. นำงสำวปรตี ประทุมสุวรรณ์ รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
17. นำงสำวปำริชำติ เภสัชชำ ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2
18. นำงฉวีวรรณ โยคิน
ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1
19. นำยนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์
ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2
20. นำยนำวี เวทวงศ์
ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1
21. นำงสำวบุบผำ พรมหลง
ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
22. นำยณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
23. นำยกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปทุมธำนี
24. นำงขนิษฐำ ภูชมศรี
ครู
โรงเรียนบ้ำนไทรงำมโนนภูดิน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ
25. นำงพิสมัย กองธรรม
ครู
โรงเรียนบ้ำนจับไม้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2

26. นำงสำวมัลลิกำ นำศพัฒน์

ครู
โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดวำรีวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
27. นำงสำวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย
ครู
โรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
28. นำงสำวสุดคนึงนิจ โกษำแสง ครู
โรงเรียนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวิทยำ)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
29. นำงอัจฉรำ เอี่ยมบำรุง
ครู
โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
30. นำงสำวบุตรียำ รัตนมณี
ครู
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
31. นำงสำววรรณธนำ จิรมหำศำล ครู
โรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
32. นำงสำวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ ครู
โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
33. นำยร่มเกล้ำ ช้ำงน้อย
ครู
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1
34. นำงสำวพัชรำพร ศรีจันทร์อินทร์ ครู
โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
35. นำงสำวพนิตนันท์ เพชรนำค นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง
36. นำยสังคม จันทร์วิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
37. นำงสำวธัญญำมำศ กนกำกร นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมประสำนกำรบริหำรงำนบุคคล
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
38. นำงสำวชุลี วรำศรัย
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

39. นำงสำวนัยนำ สำริกำ

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
40. นำงเขมจิรำ ฟ้องเสียง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
41. นำงสำวปำรณีย์ ณะแก้ว นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
42. นำงนรินทร ดุษดี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
43. นำยภทรัชญ์ ธรรมมำตยกุล นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
ช่วยปฏิบัติรำชกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
44. นำงสำวขวัญตำ ดำสว่ำง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
45. นำงสำวภำพร ชนะสุข
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
46. นำงสำวธัญลักษณ์ สำวสวรรค์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
47. นำงสำวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
48. นำงสำวอัจจิมำ รัตนำจำรย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
49. นำงสำวทิพยำภรณ์ พูนพำนิช นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
50. นำงสำวมณีรัตน์ โทพรม
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

51. นำงสำวศศิกำนต์ ชัยลิ้นฟ้ำ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
52. นำงสำววัณณิตำ อุ่ยเจริญ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
53. นำงสำววรำภรณ์ ทัพสิทธิ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
54. นำยอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม
พนักงำนพิมพ์ดีด
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
----------- ***** ------------ ***** ----------- ***** ------------

