
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กล ุม่สง่เสรมิประสานการบรหิารงานบคุคล 

ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบคุคลและนิติการ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ต าแหน่งคร ู

(ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

แนวทางการด าเนินการ 



 

 

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมหนังสือ  
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่  20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  และต ำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรดังกล่ำวก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่คำดหวัง 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึง ได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำร            
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ต ำแหน่งครู เพื่อให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
และครอบคลุมเกี่ยวกับกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหรือปรับประยุกต์
กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกับกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ  ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และสอดคล้องกับบริบทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 

ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

กระทรวงศึกษำธิกำร 
มกรำคม 25๖5 

  



 

 

สารบัญ 
 
ค ำน ำ  
สำรบัญ   
ส่วนที่ ๑ บทน ำ  

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ  
นิยำมศัพท์ ส ำหรับต ำแหน่งครู  

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน   
องค์ประกอบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน   
กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
กำรน ำผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  
กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 

ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
องค์ประกอบกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ค ำชี้แจงกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
เกณฑ์กำรให้คะแนนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
วิธีกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
เกณฑ์กำรตัดสินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  

ส่วนที่ 5 กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
คุณสมบัติผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
กำรประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
วิธีกำรเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
รูปแบบกำรจัดท ำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ค ำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

ด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 
ด้ำนที่ 3  

แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 
กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ หรือควำมเชี่ยวชำญ 
ในต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ีได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

บรรณำนุกรม 
คณะผู้จัดท ำ 

หน้ำ 
 
 
 

1 
5 
 

6 
7 
8 
8 

 
9 

10 
 

16 
17 
18 
18 
19 
19 

 
20 
21 
21 
23 
24 
24 
27 
28 
32 

 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

 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 ที่ก ำหนดให้ปฏิรูปประเทศไว้ ๖ ด้ำน หรือ 
๖ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี กระบวนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ถือว่ำส ำคัญต่อกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุตำมยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดไว้ในด้ำนต่ำง ๆ เนื่องด้วยกำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ
ของกำรพัฒนำประเทศ อีกทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ได้ก ำหนดกิจกรรมและยุทธศำสตร์ยกระดับ คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (Enhance Quality of Education) 
ครอบคลุมผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะเจตคติที่ถูกต้อง
และรู้จักดูแลสุขภำพเพื่อกำรจัดกำรในเรื่อง  กำรด ำรงชีวิตของตนเองและกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อื่น
ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งครู อำจำรย์  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ต้องเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ ครูมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้ก ำหนดแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ ๗ เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำข้ำงต้น ในเรื่องที่  ๔ กำรปฏิรูปกลไก
และระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู และอำจำรย์ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 
๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) กำรผลิตครูและกำรคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ 
และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู (๒) กำรพัฒนำวิชำชีพครู (๓) เส้นทำงวิชำชีพครู เพ่ือให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำ 
ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม (๔) กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ (๕) องค์กรวิชำชีพครูและกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำง 
กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำระบบกำรประเมิน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะส ำหรับต ำแหน่งที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ีได้รับกำรบรรจุและกำรแต่งตั้ง 
และกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำวิชำชีพมำกกว่ำกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกัน โดยมีกำรประเมิน
ที่ไม่ยุ่งยำกไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม จำกงำนวิจัยในโครงกำรกำรสังเครำะห์ระบบและแนวทำงกำรปฏิบัติกำร
พัฒนำวิชำชีพครู 
  



2 
 

จำกแนวคิดกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติ โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ประวิต เอรำวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษำ
แนวคิดและรำยงำนกำรศึกษำวิจัยของนักวิชำกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ พบว่ำ จำกรำยงำนของ 
OECD/UNESCO เมื่อปี ๒๐๑๖ และจำกผลกำรศึกษำของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่ำระบบกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพนั้น มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่เป็นอุปสรรค เช่น กำรพัฒนำวิทยฐำนะไม่ยึดโยง
กับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนไม่มีโครงสร้ำงเวลำพอที่ครูจะมีโอกำสแลกเปลี่ยนกำรสอนในรูปแบบ
ชุมชนวิชำชีพและผู้บริหำรโรงเรียนยังขำดศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำครูรูปแบบ
ชุมชนวิชำชีพ และปัจจัยส ำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและกำรพัฒนำวิชำชีพครู คือ ภำวะผู้ น ำ
ของผู้บริหำรโรงเรียน ซึ่งต้องมีบทบำทในกำรบริหำรหลักสูตร กำรก ำกับและประเมินกำรสอนของครู  
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำครู และสนับสนุนวัฒนธรรมกำรท ำงำนในโรงเรียนแบบร่วมมือกัน 
ตำมล ำดับ 
 ดังนั้น เพ่ือควำมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
แผนปฏิรูปกำรศึกษำ และแนวนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จึงได้ใช้กำรวิจัยเป็นฐำน  
ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำในกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
ตลอดจนสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลกำรศึกษำวิจัยของประเทศต่ำง ๆ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
มำก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดส ำคัญ ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นหัวใจส ำคัญที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้นใหม่ 
ให้สอดคล้องกับเรื่องส ำคัญท่ีต้องด ำเนินกำรให้ตอบสนองต่อนโยบำย 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 ) 
รับรู้ปัญหำและสำมำรถแก้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน   
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ริเริ่ม พัฒนำ (Originate and Improve) คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) 
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สำมำรถสร้ำงผลกระทบให้เกิดขึ้น นอกเหนือจำกห้องเรียน 
สำมำรถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้ (School as an Organization) กำรจัดระบบกำรบริหำร
กำรจัดกำรในสถำนศึกษำต้องมุ่งเน้นงำนหลักของครูและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึ กษำ ลดควำมซ้ ำซ้อน 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเลื่อนเงินเดือนกับกำรให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ (มำตรำ ๕๔) และกำรคง
วิทยฐำนะ (มำตรำ ๕๕) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน) School Professional Community 
กำรจัดท ำ PLC เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่จะต้องท ำให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรก ำหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด้วย Support System ควรเป็นระบบ Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
กำรพัฒนำต่ำง ๆ ครูต้องได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ในส่วนของครู ส ำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ครูที่มีศักยภำพนอกจำกจะต้องมีสมรรถนะ      
ในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมระดับวิทยฐำนะที่คำดหวังแล้ว ยังต้องสำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตำม
ศักยภำพ จึงได้น ำควำมคิดเห็นของนักวิชำกำรและผลกำรวิจัยดังกล่ำวมำปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู โดยครูต้องมีกำรพัฒนำ
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ และต้องสำมำรถ
พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตำมศักยภำพ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้ก ำหนด
ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
ตำมภำพประกอบที่ ๑ ดังนี้ 
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ภำพประกอบที่ ๑ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งครู 

ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๙ ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 
คำดหวังจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับวิชำชีพครู เพ่ือให้ครูได้ พัฒนำตนเองให้มีศักยภำพสูงขึ้น
ตำมระดับวิทยฐำนะ และท ำให้กระบวนกำรพัฒนำเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ ำวิชำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส ำคัญ
ตำมหลักสูตร 
 2. ครูและผู้บริหำรเข้ำถึงห้องเรียนมำกขึ้น ท ำให้ได้รับทรำบสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของแต่ละห้องเรียน 
สำมำรถน ำมำก ำหนดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
 3. กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในแต่ละปีงบประมำณ ท ำให้ข้ำรำชกำรครูได้ทรำบถึง     
จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำ ซึ่งจะท ำให้มีแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองที่ชัดเจน และสำมำรถน ำผลกำรพัฒนำ  
มำใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. กำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ เป็นกำรลดภำระกำรจัดท ำเอกสำร ประหยัดงบประมำณ  
ในกำรประเมิน และท ำให้ระบบกำรประเมินโดยรวมมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 ๕. เกิดกำรเชื่อมโยงบูรณำกำร (Alignment and Coherence) ในระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ      
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพ่ือคงวิทยฐำนะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน   
ลดควำมซ้ ำซ้อนและงบประมำณในกำรประเมิน 
 ๖. ท ำให้มี Big data ในกำรบริหำรงำนบุคคลในหลำยมิติ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลส ำคัญ       
ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ  
 - สร้างการเปลีย่นแปลง 
 

- สร้างการเปลีย่นแปลง
(Create an Impact) 
สร้างการเปลีย่นแปลงสร้างการเปลีย่นแปลง

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 - คิดค้นและปรับเปลีย่น 
 

- คิดค้นและปรับเปลีย่น
(Invent and Transform) 
คิดค้นและปรับเปลีย่นคิดค้นและปรับเปลีย่น

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 - ริเริ่มพัฒนา 
 

- ริเริ่มพัฒนา
(Originate and Improve) 
ริเริ่มพัฒนาริเริ่มพัฒนา

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 - แก้ปญัหา 
 

- แก้ปญัหา
(Solve the problem) 

วิทยฐานะช านาญการ 

 
 - ปรับประยุกต ์
 

- ปรับประยุกต์
(Apply and Adapt) 

 ต าแหน่งท่ีไม่มีวิทยฐานะ 
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ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่ง
และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีควำมเชื่อมโยงบูรณำกำรกับระบบ     
กำรประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนและกำรประเมินเพ่ือคงวิทยฐำนะ ตำมมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติ       
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 โดยมีควำมเชื่อมโยงของระบบกำรประเมิน     
ตำมภำพประกอบที่ 2 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที่ 2 ควำมเชื่อมโยงของระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 ต ำแหน่งครู 
  

ม.55 คงวิทยฐำนะ 

กำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

ต ำแหน่งคร ู

ม.54 เลื่อนวิทยฐำนะสูงข้ึน 

  

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
1. กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
ครูและมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2. ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพ 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ท่ีเสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

Performance Appraisal: PA 

กำรประเมินด ำรงวิทยฐำนะ 

รอบปีที่ 1 รอบปีที่ 2 รอบปีที่ 3 

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 

1. มีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนวทิยฐำนะที่ขอรับ      
    กำรประเมนิ 
2. มีผลกำรประเมนิ PA ย้อนหลังครบระยะเวลำที่ก ำหนด 
    โดยมีผลกำรประเมินในแต่ละรอบผ่ำนเกณฑ์ 
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 

กำรประเมินและผลงำนที่เสนอ 

 
ด้ำนที ่1 ทกัษะกำรจดักำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชัน้เรียน 
 - แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้
 - ไฟล์วีดิทัศน ์
 

 
ด้ำนที ่2 ผลลพัธก์ำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 - ผลงำน/ผลกำรปฏิบัติของผู้เรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

 

ด้ำนที ่3 ผลงำนทำงวิชำกำร (ชช/ชชพ) 
 - ผลงำนวิจัยกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ (ชช) 
 - ผลงำนวิจัยกำรจัดกำรเรียนรู้และนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ (ชชพ) 
   (ตีพิมพ์เผแพร่บทควำมวจิัยในวำรสำรวชิำกำร (TCI) ชชพ) 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับกำรประเมิน 
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นิยำมศัพท์ ส ำหรับต ำแหน่งครู  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

(หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0209.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564) 
  “ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ” ให้หมำยควำมรวมถึง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วย  
  “ผู้เรียน” หมำยควำมว่ำ นักเรียน นักศึกษำ หรือผู้รับบริกำร  
  “รอบกำรประเมิน” หมำยควำมว่ำ ช่วงระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง    
ซึ่งก ำหนดให้มีกำรประเมินปีงบประมำณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมำณ  
 “ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน” หมำยควำมว่ำ ควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ควำมคิด พฤติกรรม
หรือคุณลักษณะตำมจุดประสงค์ของหลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีหรือมีพัฒนำกำรมำกขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับ 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติตำมกระบวนกำรหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและด ำเนินกำร 
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำก “ผลงำน” (Product) หรือ “ผลกำรปฏิบัติ” (Performance) ของผู้เรียนที่ปรำกฏ
ภำยหลังกำรเรียนรู้ 
 “ข ้อตกลง ในกำรพ ัฒนำงำน ”  (Performance Agreement :  PA)  หมำยควำมว ่ำ 
ข้อตกลงที่ข้ำรำชกำรครู ได้เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพ่ือแสดงเจตจ ำนงว่ำภำยในรอบกำรประเมินจะ
พัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ ำวิชำ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะที่ส ำคัญตำมหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของ
ต ำแหน่ง  และวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทสถำนศึกษำ นโยบำยของ
ส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร โดยผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำ
งำน 

 “ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่ำ ระบบ DPA 
หมำยควำมว่ำ ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แบบออนไลน์ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรส่งผ่ำน จัดกำรและประมวลผลข้อมูล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง
ในกำรพัฒนำงำน รวมทั้งหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะ
และเลื่อนวิทยฐำนะ 
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ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  

(Performance Agreement : PA) 

 ตำมที่ ก  .ค . ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564   
เพ่ือให้มีแนวทำงในกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ดังนี้  

องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ประกอบด้วย 
  ๑. กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู และมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  ๒. ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด             
กำรเรียนรู้และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงกำรปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหำ ริเริ่ม พัฒนำ คิดค้น ปรับเปลี่ยนหรือสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนต้องมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทสถำนศึกษำ 
นโยบำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ 3 องค์ประกอบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  
  

ส่วนที่ 2 
ข้อตกลงประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์ 

กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้แสดงให้เห็นถึง 
ครู (ไม่มีวิทยฐำนะ)  ปรับประยุกต์ 
ครูช ำนำญกำร   แก้ไขปัญหำ 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ   ริเริ่มพัฒนำ 
ครูเชี่ยวชำญ    คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
ครูเชี่ยวชำญพิเศษ  สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  

 

ส่วนที ่1 
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  

และภำระงำนตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
   กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

 

องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน PA 
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ต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู ่

ให้ผู้เรียนม ี

สะท้อนให ้
เห็นถึง 

กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ให้ข้ำรำชกำรครูจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมแบบที่  ก.ค.ศ.  ก ำหนด ตำมวิทยฐำนะ             
ของตนเองทุกปีงบประมำณ เมื่อครบคุณสมบัติและถึงเวลำเลื่อนวิทยฐำนะให้เลือกประเด็นท้ำทำยเพ่ิมอีก ๑ ระดับ 
ตำมระดับควำมคำดหวังของวิทยฐำนะ ตำมแบบบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน PA 1/ส ในระดับวิทยฐำนะ
ที่ด ำรงอยู่ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ตำมภำพประกอบที ่5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 4 กำรเขียนประเด็นท้ำทำยเมื่อใกล้ครบคุณสมบัติ 

 กรณีที่ข้ ำรำชกำรครูย้ ำยระหว่ำงปีงบประมำณ ให้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน             
กับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำคนใหม่ 

 กรณีที่ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรแต่งตั้งให้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ให้จัดท ำ 
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนในต ำแหน่งครูกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

 กรณีที่ข้ำรำชกำรครูได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนต่ำงวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ท ำข้อตกลงไว้เดิม 
ให้ข้ำรำชกำรครูจัดท ำรำยละเอียดข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนในวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมที่ได้รับมอบหมำยใหม่ 

 

 

  

 

กำรพัฒนำ 
ผลลัพธ์ 

กำรเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนให้สูงขึ้น 

เป้ำหมำยและบริบท 
สถำนศึกษำ 

นโยบำยส่วนรำชกำร 
และกระทรวงศึกษำธิกำร 

สอดคล้องกับ

 ควำมรู ้

 ทักษะ 

 คุณลักษณะ 

 สมรรถนะที่ส ำคญั 
ตำมหลกัสตูร 

 
ข้อตกลง 

ในกำรพัฒนำงำน 

 คร ู
เพื่อแสดง

เจตจ ำนงว่ำ เสนอ 
ผอ.สถำนศึกษำ  ภำยในรอบปี 

กำรประเมิน 

 จะพัฒนำผลลัพธ์ 
กำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  เงินเดือน 

 วิทยฐำนะ 

 คง วฐ. 

 ประจ ำวิชำ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตำมแบบ PA 1/ส ของครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ภำพประกอบที่ 5 แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  

ครูช ำนำญกำรพิเศษ ครเูช่ียวชำญ 

ปีแรกเลือกประเด็นท้ำทำย 
ตำมระดับท่ีคำดหวัง ริเริ่มพัฒนำ 
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กำรน ำผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 
1. ใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอรับกำรประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓ หมวด ๔ และแนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะ      
และเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๕ แล้วแต่กรณี 

2. ใช้เป็นผลกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ีได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ตำมนัยมำตรำ ๕๕ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๖ 

3.ใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน 

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
1. รูปแบบกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำ ตำมแบบ PA ๑/ส  ให้เป็นไปตำมบริบท และสภำพกำร

จัดกำรเรียนรู้ของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู
ผู้จัดท ำข้อตกลง 

๒. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและให้น ำเสนอรำยวิชำหลักที่ท ำกำรสอน โดยเสนอในภำพรวม
ของรำยวิชำหลักที่ท ำกำรสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลำยรำยวิชำสำมำรถเลือกรำยวิชำใดวิช ำหนึ่งได้ 
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA ๒/ส 

๓. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA ๑/ส ให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด ( Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผล
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมิน ตำมแบบ PA ๒/ส จำกกำรปฏิบัติงำนจริง 
สภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
งำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญโดยไม่เน้นกำรประเมินจำกเอกสำร 

  
 

 
 

  

แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

PA 1/ส 
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ส่วนที่ 3  
แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 

 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
โดยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง    
และข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู  
 ก.ค.ศ.  มีมติก ำหนดภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคล ำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู                 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ภำระงำน หมำยถึง จ ำนวนชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และงำนตอบสนอง 
นโยบำยและจุดเน้น (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 
 1. ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน หมำยถึง จ ำนวนชั่วโมงสอนในรำยวิชำ/วิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
ที่ก ำหนดไว้ตำมหลักสูตร กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เรียน 
 2. งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู ้ หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนที่เป็นประโยชน์ต่อ    
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ เช่น กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์ แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ( IEP) และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เฉพำะบุคคล ( IP)            
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
เป็นต้นและกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
 ๓. งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมำยถึง งำนส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
เช่น ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หัวหน้ำสำยชั้น กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำช่วยปฏิบัติงำน   
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนบุคคล งำนงบประมำณ และงำนบริหำรทั่วไป เป็นต้น 
 ๔. งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น  
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรต้นสังกัด 

จ ำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ ำ 

ระดับกำรศึกษำ/ประเภท 
จ ำนวนชั่วโมงสอน 

ตำมตำรำงสอน (ข้อ 2.1) 
จ ำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ ำ 
(ตำมข้อ 2.1 และข้ออ่ืนๆ) 

1. ปฐมวัย  ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชั่วโมง/สปัดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 14 ชั่วโมง/สปัดำห์ 
2. ประถมศึกษำ 
3. มัธยมศึกษำ 
    (รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พเิศษ 
หรือโรงเรียนจัดกำรเรียนรวม) 

ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชั่วโมง/สปัดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ชั่วโมง/สปัดำห์ 

4. กำรศึกษำพิเศษ 
    4.1 เฉพำะควำมพิกำร และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
    4.2 ศึกษำสงเครำะห์ และรำชประชำนุเครำะห์ 

 
ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชั่วโมง/สปัดำห์ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชั่วโมง/สปัดำห์ 

 
ไม่ต่ ำกว่ำ 14 ชั่วโมง/สปัดำห์ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ชั่วโมง/สปัดำห์ 
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กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 

 กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนของครูสำมำรถเลือกเขียนได้ตำมแนวทำง ๓ รูปแบบ คือ กำรเขียนตำมแบบครูนิด 
แบบครูหน่อย และแบบครูน้ ำ ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

  

1. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูนิด  
๑.๑ ศึกษำตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้ำน 15 ตัวชี้วัด จำกคู่มือกำรด ำเนินกำร  

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
กระทรวงศึกษำธิกำร หน้ำ 72 – 101 (ตำมระดับวิทยฐำนะ) 

๑.๒ ตั้งค ำถำมกับตัวเองว่ำ “ต้องท ำงำนใด เพ่ือตอบแต่ละตัวชี้วัด?” 
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 โดยใช้กระบวนกำรตำมท่ีครูถนัด 

เช่น วิจัย กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ ฯลฯ 
๒.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ โดยตั้งค ำถำมกับตัวเองว่ำ  

“ประเด็นท้ำทำยของเรำ สำมำรถตอบตัวชี้วัดไหนได้บ้ำง?”  
แล้วเขียนส่วนที่ ๑ บำงส่วน 

๒.๔ เขียน PA ในส่วนที่ ๑ ให้ครบ โดยตั้งค ำถำมว่ำ 
“ต้องท ำงำนใด เพ่ือตอบแต่ละตัวชี้วัดที่เหลือ?” 

 

 
3. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูน้ ำ 

๓.๑ คิดประเด็นท้ำทำย โดยหำปัญหำที่แท้จริง อำจเป็นปัญหำ 
จำกบทเรียน ชั้นเรียน หรือนักเรียนรำยบุคคล 

     ๓.๒ ตั้งค ำถำมกับตัวเองว่ำ “ประเด็นท้ำทำยนี้ สำมำรถอธิบำยอย่ำงไร 
ได้บ้ำง เพ่ือตอบทุกตัวชี้วัดในส่วนที่ ๑?” 

     ๓.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ - ๒ 
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โดยครูผู้สอนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแนวทำง ดังนี้          
 1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ โดยกำรศึกษำสภำพปัญหำจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีหรือในภำคเรียนผ่ำนมำ 
 2. เลือกปัญหำและคุณภำพที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ที่เป็นปัญหำที่ส ำคัญ     
แล้วน ำมำก ำหนดเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนให้สอดคล้องกับระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของมำตรฐำน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำของผู้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน พร้อมทั้งระบุเรื่องของ ประเด็นท้ำทำย 
ตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 3. ระบุประเภทของห้องเรียนที่ผู้จัดท ำข้อตกลงปฏิบัติจริง 

4. ระบุและเขียนส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  ได้แก่ 
 1) ภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
 2) งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู 
  2.1) เขียนระบุรำยละเอียดของงำน (Tasks) ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร  
โดยอำจระบุกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ที่สอดคล้องกับประเด็นท้ำทำยใน ๑ รอบปีกำรประเมิน
ให้ครอบคลุมลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งของครู 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 หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยจะต้องระบุปริมำณและหรือคุณภำพ        
ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำได้ 
 5. ระบุและเขียนส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพ
ของผู้เรียน โดยกำรเขียนระบุเรื่องของประเด็นท้ำทำยที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวัง
ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำ แล้วเขียนบรรยำยรำยละเอียดของประเด็นท้ำท้ำยตำมหัวข้อต่อไปนี้ 
 1) สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้นที่สอน 
  เขียนบรรยำยถึงสภำพปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ส่งผลต่อผลลัพธ์
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่ผู้จัดท ำข้อตกลงเลือกมำเป็นประเด็นท้ำทำย อำจระบุถึงผลกำรวิเครำะห์
และแหล่งที่มำของข้อมูลที่เชื่อถือได้  ตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
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 2) วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล 
  เขียนบรรยำยและระบุถึงวิธีกำร หรือสื่อ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ ในกำรแก้ไข
ปัญหำผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ตำมบริบทของสถำนศึกษำอำจระบุถึงเครื่องมือกระบวนกำร
หรือขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของประเด็นท้ำทำย 
 3) ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง 
  ๓.๑) เชิงปริมำณ 
    เขียนระบุถึงจ ำนวนหรือปริมำณหรือร้อยละของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำได้  ทั้งนี้ อำจระบุเป็นข้อ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที่ 6 สรุปแนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 
  ๓.๒) เชิงคุณภำพ 
    เขียนระบุถึงคุณภำพของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ    
มีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังตำมต ำแหน่ง    
และวิทยฐำนะหรือสูงกว่ำได้ ทั้งนี้ อำจระบุเป็นข้อ ๆ 
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แนวทำงในกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลส่วนตัว 
(ครบถ้วน/ถูกต้อง) 

เลือกสภำพห้องเรียน 
ตำมสภำพ 

กำรจัดกำรเรียนรู้จริง 

ประถมฯ/มัธยม  ห้องเรียนวิชำสำมญัหรือวิชำพืน้ฐำน 
ปฐมวัย   ห้องเรียนปฐมวัย 
กำรศึกษำพิเศษ ห้องเรียนกำรศึกษำพิเศษ 
 

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  
ครูจัดท ำ PA (PA 1/ส) เสนอ ผอ.สถำนศึกษำ ทุกปีงบประมำณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. ปีถัดไป) 

 

1 ภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564) 

4. งำนตอบสนองนโยบำย 
    และจุดเน้น 

หมำยถึง งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้นของรัฐบำล กระทรวงศกึษำธิกำร 
           และส่วนรำชกำรต้นสังกัด (สพฐ.) 
- กำรแก้ไขปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน.........................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
- ................................................................................................ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 

3. งำนพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำ 
    ของสถำนศึกษำ 

1. งำนบริหำรงำนวิชำกำร......................................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
2. งำนบริหำรงำนงบประมำณ................................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
3. งำนบริหำรงำนบุค..............................................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
4. งำนบริหำรงำนท่ัวไป..........................................................ช่ัวโมง/สัปดำห ์
 

2. งำนส่งเสริมและสนับสนุน  
    กำรจัดกำรเรียนรู้ 

1. กำรพัฒนำหลักสตูรและกำรฝึกอบรม..................................ชั่วโมง/สัปดำห์ 
2. กำรเตรียมกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้....................ชั่วโมง/สัปดำห์ 
3. กำรวัดและประเมินผล.........................................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
4. .............................................................................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
5. .............................................................................................ช่ัวโมง/สัปดำห ์
6. กำรมสี่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)...........ช่ัวโมง/สัปดำห์ 

1. ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน 1. ช่ัวโมงตำมตำรำงสอน รวมจ ำนวน.........ช่ัวโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้รำยวิชำ..............................................ช่ัวโมง/สัปดำห ์
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้รำยวิชำ..............................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู/้รำยวิชำ..............................................ช่ัวโมง/สัปดำห์ 
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2. งำนที่ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู (ให้ระบุรำยละเอียดของงำนที่จะปฏิบตัิในแต่ละดำ้นว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำรด้วยก็ได้) 

ลักษณะงำนทีป่ฏิบัต ิ
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด ำเนนิกำรพฒันำ
ตำมข้อตกลง  
ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง 
กำรเปลี่ยนแปลง 
ไปในทำงทีด่ีขึ้นหรือมี
กำรพัฒนำมำกข้ึน 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ลักษณะงำนทีน่ ำเสนอให้ครอบคลุมถึง 
กำรสร้ำงและหรือพัฒนำหลักสตูร     
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง  
และหรือพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
และแหล่งเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผล 
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ กำรจัดบรรยำกำศ ทีส่่งเสริม 
และพัฒนำผู้เรียน และกำรอบรมและพัฒนำ
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

เขียนงำนครอบคลุม 
มำตรฐำนต ำแหน่ง
ตำมประเด็นท้ำทำย 

เมื่อท ำตำมงำน   
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว
เกิดอะไรข้ึน 
กับผู้เรียน  
(กำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน) 

ดูจำกอะไรว่ำผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงแล้ว 
และสำมำรถวัดได ้
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุน  
กำรจัดกำรเรียนรู ้
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
กำรจัดท ำขอ้มูลสำรสนเทศของผู้เรียน 
และรำยวชิำกำรด ำเนินกำรตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน กำรปฏิบัตงิำนวิชำกำร  
และงำนอื่น ๆ ของสถำนศึกษำ และ 
กำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองภำคี
เครือข่ำย และหรือสถำนประกอบกำร 

เขียนงำนทีส่นบัสนุน
ด้ำนที่ 1  

เมื่อท ำตำมงำน 
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว
เกิดอะไรข้ึน 
กับผู้เรียน หรือ
หน่วยงำนภำยนอก 
(กำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
สถำนศึกษำ หรือ
หน่วยงำนภำยนอก) 

ดูจำกอะไรว่ำผู้เรียน
เปลี่ยนแปลงแล้ว 
และสำมำรถวัดได ้
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงเปน็ระบบและต่อเนื่อง 
กำรมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทำงวชิำชีพ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  
และกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชพีมำใช้ใน 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน และกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

เขียนกำรพัฒนำ
ตนเองและวิชำชีพ 
ที่สอดคล้อง 
กับด้ำนที่ 1 หรือด้ำน
ที่ 2 

เมื่อท ำตำมงำน 
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว
เกิดอะไรข้ึน 
กับผู้เรียน ตนเองและ
วิชำชีพ  
(กำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ตนเองและวิชำชีพ) 

ดูจำกอะไรว่ำผู้เรียน
เปลี่ยนแปลง  
แล้วและสำมำรถวัดได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

คว
ำม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

สภำพปัญหำ สำระหลักที่เลือก 

ควำมคำดหวังตำมวิทยฐำนะ 

มำตรฐำน ตัวชี้วัด ของสภำพปัญหำ 

นโยบำย บริบทของโรงเรียน 

แรงจูงใจ ควำมถนัดของตนเอง 

ข้อสังเกต 

- ประเด็นท้ำทำยที่เลือกต้องสำมำรถ 

  ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 
- ประเด็นที่ 2 ประเด็นท้ำทำยควรเริ่มจำก 

  ครูเป็นผู้ก ำหนด จำกนั้นฝ่ำยบริหำรรวบรวม  
  ประเด็นท้ำทำยของคณะครูทั้งหมด 

  และสร้ำงเป็นประเด็นท้ำทำย 

  ของฝ่ำยบริหำร   ของฝ่ำยบริหำร

ตัวอย่ำง 
กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

 

องค์ประกอบของกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนท่ีเป็นประเด็นท้ำทำย 

สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ และคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 1 
 แบบแสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดรำยปีของนักเรียน 

 แบบแสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน (ปพ.5) 
 ผลกำรประเมินระดับชำติ 
 อ่ืน ๆ  

วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล 2 
 ก ำหนดเครื่องมือที่จะใช้ในกำรพัฒนำประเด็นปัญหำ 

 วิธีกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 

 ขั้นตอนกำรพัฒนำ 

 อ่ืน ๆ  

ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง 3 ผลลัพธ์เชิงปริมำณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ 

ตำมควำม 
คำดหวัง 
ของวิทยฐำนะ 
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ส่วนที่ 4  
แนวทำงกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมขอ้ตกลง 

 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของข้ำรำชกำรครู ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ของต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนดในแบบประเมินนี้ โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
ให้ด ำเนินกำรประเมินตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด  

องค์ประกอบกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย 
  1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู และมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งครู ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนต ำแหน่ง ทั้ง 3 ด้ำน จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 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 เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้
  1.7 จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน 
  1.8 อบรมและพัฒนำคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
 ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  2.1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนและรำยวิชำ 
  2.2 ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
  2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำร และงำนอ่ืน ๆ ของสถำนศึกษำ 
  2.4 ประสำนกำรร่วมมือกับผู้ปกครอง ภำคีเครือข่ำย และหรือสถำนประกอบกำร  
 ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  3.1 พัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่ อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล          
เพ่ือกำรศึกษำสมรรถนะวิชำชีพครูและควำมรอบรู้ในเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอน 
  3.2 มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพ่ือพัฒนำ กำรจัดกำรเรียนรู้
  3.3 น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
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ค ำชี้แจงกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 โดยมีระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง ระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมิน ดังนี้ 
  1) ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ   
 ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ  

ต ำแหน่ง 
ระดับกำรปฏิบัติ 

ที่คำดหวัง 
รำยละเอียด 

ครูผู้ช่วย ปฏิบัติและเรียนรู้ 
(Execute & Learn) 

สำมำรถปฏิบัติงำนและเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติได้ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  

คร ู ปรับประยุกต์  
(Apply & Adapt) 

สำมำรถปรับประยุกต์กำรจัดกำรเรียนรู้และปฏิบัติงำน  
จนปรำกฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

  ข. กรณีท่ีมีวิทยฐำนะ  

วิทยฐำนะ 
ระดับกำรปฏิบัติ 

ที่คำดหวัง 
รำยละเอียด 

ครูช ำนำญกำร แก้ไขปัญหำ 
(Solve the Problem)  

สำมำรถแก้ไขปัญหำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครูช ำนำญกำรพิเศษ ริเริ่ม พัฒนำ          
(Originate & Improve)  

สำมำรถริเริ่มพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครูเชี่ยวชำญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้คุณภำพ  
กำรเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่ำงที่ดีและให้ค ำปรึกษำผู้อ่ืน 

ครูเชี่ยวชำญพิเศษ  สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

สำมำรถคิดค้น พัฒนำ นวัตกรรม เผยแพร่และขยำยผล  
จนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดี  
ให้ค ำปรึกษำผู้อ่ืน และเป็นผู้น ำ 

 ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วยให้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม ตำมหลักเกณฑ์     
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด เมื่อผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มแล้ว และได้รับกำรแต่งตั้ง    
ให้ด ำรงต ำแหน่งครู ให้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดกับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
  2) ระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมินในแต่ละวิทยฐำนะ 

ให้ผู้ประเมินพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู จำกกำรปฏิบัติงำนจริง            
ที่ได้ปฏิบัติงำน ตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง โดยค ำนึงถึงสภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในบริบท
ของแต่ละสถำนศึกษำ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ        
ไม่เน้นกำรประเมินจำกเอกสำร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจำกบุคคลและหรือหน่วยงำน และหลักฐำนที่แสดงว่ำ     
ผู้ขอรับกำรประเมินได้ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เช่น แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสังเกตกำรสอน ผลงำน/ชิ้นงำน
ของผู้เรียนที่เกดิขึ้นจำกกำรเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตำมระดับคุณภำพในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
และไม่ควรบังคับให้ครูทุกคนประเมินในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้  

  



18 
 

คะแนน ระดับคุณภำพ รำยละเอียด 
1 ปฏิบัติได้ 

ต่ ำกว่ำระดับที่คำดหวังมำก 
ไม่ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/
มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

2 ปฏิบัติได้ 
ต่ ำกว่ำระดับที่คำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งในตัวชี้วัดนั้น    
อยู่บ้ำง แต่ไม่ครบถ้วนและไม่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

3 ปฏิบัติได้ 
ตำมระดับที่คำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมีคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

4 ปฏิบัติได้ 
สูงกว่ำระดับที่คำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมีคุณภำพสูง
กว่ำมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
 กำรประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์     
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ก ำหนดให้มีเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ไว้ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

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 ้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั ้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง  

จ ำนวน ๓ คน ประกอบด้วย 
1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำศึกษำนิเทศก์

ช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำที่มีต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือครูผู้สอน 
จำกสถำนศึกษำอ่ืนที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำครูช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถำนศึกษำนั้น
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน ๒ คน เป็นกรรมกำรประเมิน 

ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงดังกล่ำว อำจพิจำรณำแต่งตั้ง
ได้มำกกว่ำ ๑ คณะ ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงวิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนข้ำรำชกำรครู  
และบริบทของสถำนศึกษำ 

กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของข้ำรำชกำรครู 
ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำใกล้เคียงที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน 
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กรอบเวลำกำรประเมินแบบบันทึกข้อตกลงพัฒนำงำน ( PA )  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบที่ 7 กำรตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 

วิธีกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของข้ำรำชกำรครูในแต่ละรอบกำรประเมิน 
โดยพิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  
 ทั้งนี้ กำรประเมินอำจพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติกำรสอนจริงจำกห้องเรียน กำรสังเกตกำรสอนทักษะ  
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน กำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้บรรยำกำศชั้นเรียน 
พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงำนหรือชิ้นงำนของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้      
โดยข้ำรำชกำรครูไม่จ ำเป็นต้องจัดท ำแฟ้มเอกสำรขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในกำรประเมิน  

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
ข้ำรำชกำรครูต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำน          

ตำมข้อตกลงผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

 
 

 
 
 

  

1   2 

แบบประเมินผล 
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 

PA 2/ส PA 3/ส 

แบบสรุปผลกำรประเมิน 
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
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ส่วนที่ 5  
กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดแบบเสนอขอรับกำรประเมิน        
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ที ่จะขอรับกำรประเมินต้องยึดรูปแบบตำมที่ส ำนักงำน 
ก.ค.ศ. ก ำหนดเท่ำนั้น จึงจะได้รับกำรประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัตผิู้ขอรับกำรประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
๑. กำรขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี

ติดต่อกัน หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ 
ส ำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งครู

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ วิทยฐำนะ
ครูเชี่ยวชำญ ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งครู  วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
ติดต่อกัน หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องมีระยะเวลำกำรด ำรง
ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ  

๒. มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในต ำแหน่งครู หรือในวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ
และเชี่ยวชำญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๓ รอบกำรประเมิน โดยในแต่ละรอบกำรประเมิน
ต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดและมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ 

๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๔ ปี  
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ข ำดทำงจรรยำบรรณวิชำชีพ 
ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ หำกปีใดข้ำรำชกำรครูถูกลงโทษทำงวินัยหนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขำด 
ทำงจรรยำบรรณวิชำชีพที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ไม่ให้น ำระยะเวลำในปีนั้นมำใช้เป็นคุณสมบัติตำมข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งหรือกำรด ำรง     
วิทยฐำนะของผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.              
ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2564) ให้ลดระยะเวลำตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ เหลือ ๓ ปี
ติดต่อกัน มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จ ำนวน ๒ รอบกำรประเมิน และลดช่วง
ระยะเวลำตำมหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ป ี

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จังหวัดยะลำ 
ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ (เฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) หำกประสงค์จะขอมี      
วิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลำทวีคูณ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
บ ำเหน็จควำมชอบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ใช้สิทธิ
นับระยะเวลำทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ข้อ ๑.๑ โดยต้องมีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมข้อ ๑.๒ ในช่วงระยะเวลำ
ย้อนหลัง จ ำนวน ๑ รอบกำรประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ตำมข้อ ๑.๓ ในช่วง
ระยะเวลำย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีติดต่อกัน 
นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้รับรองข้อมูลหลักฐำน 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 จ ำนวน 3 คน โดยประเมิน
ผ่ำนระบบ DPA ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

วิธีกำรเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 1. ข้ำรำชกำรครู ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ยื่นค ำขอต่อสถำนศึกษำได้ตลอดปี ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมหลักฐำน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ๓ รอบกำรประเมิน หรือ ๒ รอบกำรประเมิน 
แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมที่ปรำกฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน ในรูปแบบไฟล์ PDF จ ำนวน ๑ ไฟล์ 
3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ ำนวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 

3.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน จ ำนวน ๑ ไฟล์ 
3.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

จ ำนวน ๑ ไฟล์ 
4) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน จ ำนวนไม่เกิน ๓ ไฟล์ 
5) ผลงำนทำงวิชำกำร (ส ำหรับวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ) 

กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร 
1) ส ำหรับวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรและวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ ให้ยื่นค ำขอพร้อม

หลักฐำน ให้สถำนศึกษำน ำข้อมูลดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบ DPA ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน  
2) ส ำหรับวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน    

ส่งผ่ำนข้อมูลในระบบ DPA  ถึงส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน 

 2 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐำน และน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA 
 ส ำหรับสถำนศึกษำที่ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือมีเหตุผลควำมจ ำเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ 

ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีหนังสือส่งค ำขอและหลักฐำนต่ำง  ๆในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA แทนสถำนศึกษำ 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งผ่ำนข้อมูลผ่ำนระบบ DPA ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
1) ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอจำกระบบ DPA 

1.1 กรณีไม่มีคุณสมบัติ หรือ ข้อมูลค ำขอและหลักฐำนไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืน         
พร้อมเหตุผลผ่ำนระบบ DPA ไปยังสถำนศึกษำโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทรำบ 
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1.2 กรณีมีคุณสมบัตแิละส่งหลักฐำนครบถ้วน 
1.2.1 ขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 
เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ รำย จำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
แล้วส่งผ่ำนข้อมูลของผู้ขอผ่ำนระบบ DPA เพ่ือให้กรรมกำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒ 

เมื่อได้รับผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทั้ง ๓ คนแล้ว ให้น ำผลกำรประเมินเสนอ กศจ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติ  แล้วแจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษร        
ผ่ำนระบบ DPA ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทรำบ 

กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ ำนำจ     
ตำมมำตรำ ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร หรือให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ทั้งนี้ เมื่อออกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐำนะแล้ว ให้ส่งส ำเนำค ำสั่งผ่ำนระบบ 
DPA ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสถำนศึกษำ 

 
 
 

1.2.2 ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ 
- ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี 

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคุณสมบัติ ก่อนส่งผ่ำนข้อมูลค ำขอพร้อมทั้งหลักฐำนในระบบ DPA ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
- ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอ หำกปรำกฏว่ำ

ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูลค ำขอและหลักฐำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล  
ผ่ำนระบบ DPA ไปยังหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพ่ือให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ขอทรำบ 

- กรณีมีคุณสมบัติ ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ จ ำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ รำย จำกบัญชีรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และส่งค ำขอและหลักฐำนของผู้ขอผ่ำนระบบ DPA ให้คณะกรรมกำรประเมิน 

กรณีปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ให้ปรับปรุงตำมข้อสังเกตของกรรมกำรภำยใน 
6 เดือน นับแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนระบบ DPA ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ทรำบ เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำรครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ผ่ำนระบบ DPA ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. เพื่อให้คณะกรรมกำรชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

กรณีที่กรรมกำรประเมินคนเดิมไม่สำมำรถประเมินได้ ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. 
เห็นชอบให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมกำรคนอ่ืนแทนได้ โดยให้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ DPA ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

กรณีผู้ขอเลื่อนวิทยฐำนะไม่ส่งผลงำนทำงวิชำกำรที่ปรับปรุงตำมข้อสังเกต         
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือส่งพ้นระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำสละสิทธิ์ 

เมื่อได้ผลกำรประเมินจำกกรรมกำรทั้ง ๓ คนแล้ว ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจำรณำมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วแจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนระบบ DPA ไปยังหน่วยงำน หน่วยงำน
กำรศึกษำ หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด เพื่อแจ้งผู้ขอทรำบ 

วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
สั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ 
  

หำกผู้ขอประสงค์จะยื่นค ำขอครั้งใหม่ในวิทยฐำนะเดิม  
จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลกำรประเมินค ำขอที่ย่ืนไว้เดิมก่อน 
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วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผ่ำนกำรพัฒนำ
ก่อนแต่งตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำร
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดน ำเสนอนำยกรัฐมนตรี เพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูล   
เพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ 

ทั้งนี้ เมื่อออกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐำนะแล้ว ให้ส่งส ำเนำค ำสั่ง
ผ่ำนระบบ DPA ไปยังส ำนักงำน ก.ค.ศ. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสถำนศึกษำ 

หมำยเหตุ กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหรือมีปัญหำในทำงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ของกรมก ำหนดในหมวด ๓  ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำหรือวินิจฉัย 

รูปแบบกำรจัดท ำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
  ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน ประกอบด้วย 
   1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ไฟล์ PDF) 
   2. ไฟล์วีดิทัศน์ จ ำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ 
    2.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกำรสอน สำมำรถเลือกได้ว่ำจะเอำคำบสอนใดมำน ำเสนอ 
โดยต้องบันทึกระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง และใช้กล้องถ่ำยท ำแบบตัวเดียว  
ไม่ต้องมีส่วนน ำ ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีกำรหยุดกำรถ่ำยท ำ ไม่มีกำรตัดต่อ ไม่มีกำรเคลื่อนย้ำยกล้อง  
ไม่แต่งเติมภำพด้วยเทคนิคใด ๆ ซึ่งต้องถ่ำยจำกมุมซ้ำยหรือขวำหน้ำห้องเรียน สำดมุมกล้องไปด้ำนหลัง
บันทึกภำพและเสียงให้ชัดเจน ครูอำจใช้ไมโครโฟนระหว่ำงกำรบันทึกภำพได้ ให้เน้นภำพองค์รวมของผู้เรียนครบทุกคน 
บรรยำกำศในกำรจัดกำรเรียนรู้และกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ควำมยำวไม่เกิน 60 นำที 
    2.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ที ่เสนอและสอดคล้องกับไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน โดยครูน ำเสนอจริง       
แบบปรำกฏตัวและบรรยำยด้วยตนเอง สำมำรถแทรกภำพนิ่งหรือภำพเคลื่อนไหวได้ ไม่มีกำรตัดต่อภำพและเสียง 
แต่สำมำรถใช้โปรแกรมน ำเสนอต่ำง ๆ ได้ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ควำมยำวไม่เกิน 10 นำที 
  ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
   น ำเสนอผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ท้ำทำยที่ได้ท ำข้อตกลงไว้กับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยเสนอผลงำน ร่องรอย และชิ้นงำน
ของผู้เรียน อย่ำงน้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้ำหมำย โดยจัดท ำเป็น  
   1. ไฟล์วีดิทัศน์ บันทึกเป็นไฟล์ mp4 ควำมยำวไม่เกิน 10 นำที (1 ไฟล์) 
   2. ไฟล์ภำพให้มีค ำอธิบำยใต้รูปภำพ และไม่เกิน 10 รูป 
.   3. ไฟล์ PDF ต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 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 ต้องเป็นผลงำนในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ในช่วง
ระยะเวลำย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณีนับถึงวันที่ยื่นค ำขอ และต้องไม่เป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยใช้
เพ่ือเลื่อนต ำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐำนะมำแล้ว 
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ค ำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  

ด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 
กำรประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ก ำหนดให้มีกำรประเมิน 2 ด้ำน  
   ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน  
   ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน   
โดยจ ำแนกออกเป็น 5 ห้องเรียน มีองค์ประกอบกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน วิธีกำรประเมิน            

และเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้  
1. ห้องเรียนของผู้ขอรับกำรประเมิน แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ดังนี้  
   1.1 ห้องเรียนวิชำสำมัญหรือวิชำพ้ืนฐำน  
   1.2 ห้องเรียนปฐมวัย  
   1.3 ห้องเรียนกำรศึกษำพิเศษ  
   1.4 ห้องเรียนสำยวิชำชีพ  
   1.5 ห้องเรียนกำรศึกษำนอกระบบ/ตำมอัธยำศัย 
   ซึ่งห้องเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 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) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนรู้  
   (7) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในบรรยำกำศชั้นเรียนที่เหมำะสม  
   (8) ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้และมีกำรเรียนรู้แบบน ำตนเอง 
กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
   (1) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  
   (2) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติสะท้อนถึงกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำน (Basic Skills)    

ตำมวัยและลักษณะของผู้เรียน 
   (3) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ (Cognitive Abilities)                   

ตำมวัยและลักษณะของผู้เรียน  
   (4) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติสะท้อนถึงกำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross – functional Skills)            

ตำมวัยและลักษณะของผู้เรียน  
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3. เกณฑ์กำรให้คะแนน (Scoring Rubric)  

    ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน  

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

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

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

    ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

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

4. วิธีกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
    ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน  

              ให้คณะกรรมกำรประเมินด ำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำร          
ชั้นเรียน โดยพิจำรณำจำก   

    1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ใช้จัดกำรเรียนรู้ ตำมที่ปรำกฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอนในวิชำ/         
สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท ำขึ้นและน ำไปใช้สอนจริงในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่งครูหรือด ำรง       
วิทยฐำนะ แล้วแต่กรณี  

    2) ไฟล์วีดิทัศน์จ ำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย  
            (1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำน                 
วิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสนอตำมข้อ 1) โดยมีรูปแบบ        
ตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  
                  (2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจในกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมข้อ 1) 

    ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
         ให้คณะกรรมกำรประเมินด ำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้ เรียน               
โดยพิจำรณำจำกผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรำกฏภำยหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำร       
ชั้นเรียน ตำมไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน ที่เสนอไว้ในด้ำนที่ 1 โดยให้น ำเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล            
เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภำพ หรือไฟล์ PDF 
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ภำพประกอบที่ 8 หลักฐำนประกอบกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู  

5. เกณฑ์กำรตัดสิน   
         ผู้ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน และด้ำนที่ 2              
ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้  

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำ  ร้อยละ 65 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 70 
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 75 
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 
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ค ำชี้แจงกำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร 
 1. องค์ประกอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
  กำรประเมินและกำรให้คะแนน จ ำแนกออกเป็น 2 ส่วน จ ำนวน 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 กำรจัดท ำ กำรพิมพ์ รูปเล่ม และกำรเผยแพร่ (5 คะแนน) 
  ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ชุมชน 
   2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำในวงวิชำชีพ ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนและสร้ำง        
กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำกำรและวงวิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน 
 2. วิธีกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
  2.1 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ต้องมีผลงำนทำววิชำกำรซึ่งเป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้      
หรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับ
กำรประเมิน จ ำนวน 1 รำยกำร ในรูปแบบ PDF 
  2.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้        
และนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ            
ที่ขอรับกำรประเมิน จ ำนวนอย่ำงละ 1 รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงำนวิจัยต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่
บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย หรือ Thai - Journal 
Citation Index Center (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
 3. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  - วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ   ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
  - วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ   ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

 
 

   
แบบฟอร์ม 

กำรประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
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แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 

 1. กรณียื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ เดิม ไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ด ำเนินกำรไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
 2. กรณียื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนไปแล้ว หรือ
มิได้ใช้สิทธิ์ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560 ไม่สำมำรถยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ได้อีก 
 3. หำกประสงค์จะยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560
สำมำรถยื่นค ำขอได้ 1 ครั้ง เพียงหลักเกณฑ์เดียว โดยต้องมีคุณสมบัติและยื่นภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 
หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำให้ด ำเนินกำรตำม ข้อ 5.2 
 4. กรณีอยู่ระหว่ำงทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตำมหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 หำกจะยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์ 
ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560 ให้ด ำเนินกำรตำม ข้อ 3 
 5. กรณีประสงค์จะยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 9/2564 
 5.1 บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแตว่ันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์นี้ 
 5.2 บรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2564 หำกมีคุณสมบัติระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง      
และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม แต่มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไม่ครบ 3 รอบกำรประเมิน ให้ด ำเนินกำร    
โดยสำมำรถน ำผลงำนตำมหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 มำรวมได้ 
  1) กำรยื่นค ำขอในปีงบประมำณ 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 ต ำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ. ๒) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ   
ว ๒๑/๒๕๖๐ ที่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 2 ปีกำรศึกษำโดยให้รำยงำนในรูปแบบไฟล์ PDF 
    (๑.๒) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ในรอบกำรประเมินของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(วันที่ 1 ตุลำคม 2564 - วันที่ 30 กันยำยน 2565 ) จ ำนวน 1 รอบกำรประเมิน ที่ผ่ำนเกณฑ์ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    (๑.๓) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดกำรเรียนรู้ตำมที่ปรำกฏในไฟล์   
วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน ในวิชำ/สำขำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 1 ไฟล์ 
    (1.4) ไฟล์วีดิทัศน์ จ ำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
     (1.4.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสนอ
ในข้อ (1.3) จ ำนวน 1 ไฟล์ 
     (1.4.2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจ         
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสนอในข้อ (1.3) จ ำนวน 1 ไฟล์ 
    (1.5)  ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรำกฏ
ภำยหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน ตำมไฟล์วีดิทัศน์บันทึกกำรสอนที่เสนอในข้อ (1.4.1) 
จ ำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ 
    (1.6)  ผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพำะกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครู
เชี่ยวชำญและครูเชี่ยวชำญพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด 4 
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   2) กำรยื่นค ำขอในปีงบประมำณ 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     
หรือรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต ำแหน่งครู รำยปีกำรศึกษำ (วฐ. ๒) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 
ว 21/2560 ที่ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 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) ที่ผ่ำนเกณฑ์ท้ัง 2 รอบกำรประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF 
    (2.3) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้จัดกำรเรียนรู้ตำมข้อ (1.3 ) ในรูปแบบไฟล์ PDF จ ำนวน 1 ไฟล์ 
ไฟล์วีดิทัศน์ ตำมข้อ (1.4) จ ำนวน 2 ไฟล์ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมข้อ (1.5) จ ำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ 
ส ำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญและครูเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อ (1.6) 
ในรูปแบบไฟล์ PDF มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
   3) กำรยื่นค ำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์       
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี 

   ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และตำมแนวปฏิบัติฯ ข้อ 5.2 ก่อนน ำข้อมูลค ำขอพร้อมทั้งหลักฐำนดังกล่ำว     
เข้ำสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่ำนไปยังหน่วยงำน หน่วยงำนกำรศึกษำหรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำร        
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี 
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กรณีตัวอย่ำง  
 1. เป็นครูผู้ช่วยก่อนวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 และได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูตั้งแต่วันที่ 
5 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป 
 เมื่อมคีุณสมบัติครบตำม ว 17/2552 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ได้ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยขอได้ภำยในวันที่ 
30 กันยำยน 2565 (ยกเว้นผู้ที่ได้ใช้สิทธิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 ช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำน    
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560 ไปแล้ว 
 2. บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครูก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564 

 ๑. เมื่อมีคุณสมบัติครบตำม ว 21/2560 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 ขอมีหรือเลื่อน     
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 ด ำรงต ำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560 มีวุฒิปริญญำโทและมีคุณสมบัติครบตำม ว 17/2552 
สำมำรถยื่นค ำขอมีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร ตำม ว 17/2552 ได้ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ครบ 4 ปี 

มีวุฒิ ป.โท โดยเงื่อนไข
เป็นไปตำม ว 26/2559 

ครูทุกคนต้องท ำ PA 
รอบท่ี 1 

30 ก.ย. 2565 1 ต.ค. 2558 1 ต.ค. 2560 
ต ำแหน่งครู ต ำแหนงครูผู้ช่วย 

30 ก.ย. 256๔ ๔ ๑ ต.ค. 256๔ 

สำมำรถยื่นค ำขอมีวิทยฐำนะครชู ำนำญกำร 

ตำมว 17/2552  
ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 

ไม่เสียสิทธิ ์
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    ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560 
 นำย ค ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ ด ำรงต ำแหน่งครู 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ คุณสมบัติครบ ๙ พฤษภำคม 2565 ยื่นค ำขอครูช ำนำญกำร ถึงส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด/ส่วนรำชกำรได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภำคม 2565 - 30 กันยำยน 2565 
 

 

 

 

 นำงสำว เอ ด ำรงต ำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1๖ พฤศจิกำยน 2561 สำมำรถยื่นค ำขอมีวิทยฐำนะครู
ช ำนำญกำร ตำม ว 9/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2565 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๑๐ พ.ค. 2558 ๑๐ พ.ค. 2560 

ครูผู้ช่วย ครู ว 9/2564 มีผลบังคับใช้ 
ครูทุกคนเริ่มท ำ PA 

คุณสมบัติครบ ๙ พ.ค. 2565 ยื่นค ำขอ 
ครูช ำนำญกำร ถึง สนง.ศธจ./ส่วนรำชกำร 
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 

30 ก.ย. 2565 

1๖ พ.ย. 2561  1 ต.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 1๖ พ.ย. 2566 1๖ พ.ย. 2565 

๑ ต.ค. 256๔ ๑๐ พ.ค. 256๕ 

PA รอบที่ 1 

ระยะเวลำ 4 ปี ตำม ว 9/2564 

ได้สิทธิเร็วกว่ำเดิม 

ระยะเวลำ 5 ปี  
ตำม ว 21/2560 

ได้สิทธิ์ยื่นก่อน ว 21/2560 (1 ปี) เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขช่วงเปลี่ยนผ่ำน ตำม ว 9/2564 ดังน้ี 
คุณสมบัติ 
ข้อ 1.1 ด ำรงต ำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน 
ข้อ 1.2 มี PA =  1 รอบกำรประเมิน รวมกับรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนที่ 3 ตำม ว 17/2552  
     เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศกึษำ 2563 ที่ผ่ำนเกณฑ์ หรือ รำยงำนผลงำน 
  ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด) ตำม ว 21/2560 จ ำนวน 2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ ์
ข้อ 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยฯ ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ในช่วงระยะเวลำย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 
    

ต ำแหนงครู 
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กรณีกำรน ำผลงำนตำมหลักเกณฑ์เดิมมำยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (ต ำแหน่งครู) 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตำม ว 9/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง/วิทยฐำนะและข้อ 3 
วินัย คุณธรรมฯ ) แต่มีผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (ตำมข้อ 2) ไม่ครบตำมจ ำนวนรอบกำรประเมิน          
ที่ก ำหนดไว้ ประสงค์จะยื่นค ำขอตำม ว 9/2564 ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

ยื่นค ำขอปีงบประมำณ 

ผลงำนตำมเกณฑ์เดิมที่น ำเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง) 
ผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลง PA 
ตำมหลักเกณฑ์ 
ว 9/2564 

ด้ำนที่ 3 หรือ ด้ำนที่ 3 ส่วนที ่1 
ว 17/2552 แล้วแต่กรณี 

ผลงำนที่เกิดจำก 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ตำม ว 21/2560 
(3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด) 

2566 
(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) 

เปรียบเทียบ 
2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ 

2 ปีกำรศกึษำ 
ที่ผ่ำนเกณฑ์ 

รอบแรก 
(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) 

2567 
(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) 

เปรียบเทียบ 
2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ 

1 ปีกำรศกึษำ 
ที่ผ่ำนเกณฑ์ 

2 รอบ 
ปีงบประมำณ 65 + 66 

2568 เป็นต้นไป 
(1 ต.ค. 67 เป็นต้นไป) 

- - ครบ 3 รอบกำรประเมิน 

 

กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

 1. เมื่อข้ำรำชกำรครูได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงวิทยฐำนะใดแล้ว จะต้องจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 2. ให้ข้ำรำชกำรครูที่มีวิทยฐำนะ ทุกวิทยฐำนะ ได้รับกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
จำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมข้อตกลงเป็นประจ ำทุกรอบกำรประเมิน โดยให้ถือว่ำคณะกรรมกำร
ดังกล่ำว เป็นคณะกรรมกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะเพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร 
หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ีได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งด้วย 
 3. ข้ำรำชกำรครูที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร
แต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในรอบกำรประเมินใด           
ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแจ้งให้ข้ำรำชกำรครูผู้นั้นทรำบ และให้ถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่ง       
และวิทยฐำนะเพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในรอบกำรประเมินนั้น 
 4. ข้ำรำชกำรครูที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในรอบกำรประเมินใด        
ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแจ้งให้ข้ำรำชกำรครูผู้นั้นทรำบ และให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่ง
และวิทยฐำนะเพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมนัยมำตรำ 55 วรรคสองต่อไปในรอบกำรประเมินนั้น โดยให้มีกำรด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
(หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564) 

 
 
 

คู่มือ 
กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่ง 

และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

 
 
 

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

 

 
 
 

มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 (ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 3 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564) 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
คณะที่ปรึกษำ 
 1. นำยอัมพร พินะสำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. นำยเทอดชำติ ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3. นำยชูชำติ  ทรัพย์มำก  ที่ปรึกษำพิเศษ ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4. นำงสุวำรี เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
    ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

คณะท ำงำน   

 1. นำยอนันต์ พันนึก  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร                                
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 2. นำยพิเชฐร์ วันทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 3. นำยเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

 4. นำยพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 5. นำยชูชำติ แก้วนอก  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร 

 6. นำยพัชระ งำมชัด  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 
 7. นำยอำวุธ ทองบุ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
 8. นำยปรีดี โสโป  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 
 9. นำยบุญพิมพ์ ภูชมศรี  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     

    โรงเรียนบ้ำนไทรงำมโนนภูดิน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

 10. นำยวำทยุทธ พุทธพรหม ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
     โรงเรียนบ้ำนนำงโอก (อ่อนอ ำนวยศิลป์) 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 
  



 
 

 11. นำยวีระเชษฐ์ ฮำดวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

12. นำยอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนสตูลวิทยำ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล 

13. ส.ต.ท. เอกชัย จันทำพูน  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
     โรงเรียนป่ำซำงเหนือ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 
14. นำงสุภำพร พำภักดี  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     

    โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
    ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  

 15. นำยวุฒิชัย จ ำปำหวำย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนบ้ำนท่ำเริงรมย์ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 16. นำงสำวปรตี ประทุมสุวรรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

17. นำงสำวปำริชำติ เภสชัชำ ศึกษำนิเทศก์       
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 

18. นำงฉวีวรรณ โยคิน  ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 
19. นำยนิธิวัฒน ์อินทสิทธิ์ ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
20. นำยนำวี เวทวงศ ์  ศึกษำนิเทศก์      
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1 

 21. นำงสำวบุบผำ พรมหลง ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 

22. นำยณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

 23. นำยกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปทุมธำนี 

24. นำงขนิษฐำ ภูชมศรี  ครู          
     โรงเรียนบ้ำนไทรงำมโนนภูดิน  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 
25. นำงพิสมัย กองธรรม  คร ู        
     โรงเรียนบ้ำนจับไม้  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
  



 
 

26. นำงสำวมัลลิกำ นำศพัฒน์ ครู         
     โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดวำรีวิทยำ  

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 
27. นำงสำวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย ครู         
     โรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
28. นำงสำวสุดคนึงนิจ โกษำแสง คร ู       
     โรงเรียนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวิทยำ)  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
 29. นำงอัจฉรำ เอ่ียมบ ำรุง คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
30. นำงสำวบุตรียำ รัตนมณี คร ู       
     โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
31. นำงสำววรรณธนำ จิรมหำศำล คร ู       
     โรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
32. นำงสำวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
33. นำยร่มเกล้ำ ช้ำงน้อย  คร ู       
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
34. นำงสำวพัชรำพร ศรีจันทร์อินทร์ ครู       
     โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

    ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
35. นำงสำวพนิตนันท์  เพชรนำค นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
36. นำยสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
37. นำงสำวธัญญำมำศ กนกำกร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   
     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมประสำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

38. นำงสำวชุล ี วรำศรัย  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 



 
 

39. นำงสำวนัยนำ สำริกำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 40. นำงเขมจิรำ ฟ้องเสียง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
41. นำงสำวปำรณีย์  ณะแก้ว นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร        
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
42. นำงนรินทร ดุษดี  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร        
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 43. นำยภทรัชญ์ ธรรมมำตยกุล นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
    ช่วยปฏิบัติรำชกำร 
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 44. นำงสำวขวัญตำ ด ำสว่ำง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร     
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 45. นำงสำวภำพร ชนะสุข นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

46. นำงสำวธัญลักษณ์ สำวสวรรค์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 47. นำงสำวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 48. นำงสำวอัจจิมำ รัตนำจำรย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 49. นำงสำวทิพยำภรณ์ พูนพำนิช นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร     
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 50. นำงสำวมณีรัตน์ โทพรม นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร     
      ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  



 
 

 51. นำงสำวศศิกำนต์ ชัยลิ้นฟ้ำ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
52. นำงสำววัณณิตำ อุ่ยเจริญ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
 53. นำงสำววรำภรณ์ ทัพสิทธิ์ นักทรพัยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
      ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 54. นำยอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม  พนักงำนพิมพ์ดีด      
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

----------- ***** ------------ ***** ----------- ***** ------------ 

 
 

 

 

 




