แนวทำงกำรดำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบ ุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
ตำแหน่งผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
(ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ ต ุลำคม ๒๕๖๔)

กลมุ่ ส่งเสริมประสำนกำรบริหำรงำนบ ุคคล
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบ ุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน

คำนำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ต ระหนัก ถึง ควำมส ำคัญ ของหลัก เกณฑ์แ ละ
วิ ธี ก ำรประเมิ น ต ำแหน่ ง และวิ ท ยฐำนะข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ต ำแหน่ ง ครู ตำมหนั ง สื อ
ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวั น ที่ 20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ
ตำมหนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวั นที่ 20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่ ง ศึ ก ษำนิ เ ทศก์
ตำมหนั ง สื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 และต ำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ำร
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 กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน จึ ง ได้ จั ด ท ำแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรตำมหลั ก เกณฑ์
และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ต ำแหน่งผู้บริ หำรสถำนศึกษำ เพื่อให้ ผู้ บริหำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
และครอบคลุมเกี่ ย วกับ กำรประเมิน ตำแหน่ง และวิท ยฐำนะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหรือปรับประยุกต์
กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกับ กำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรประเมิน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและสอดคล้องกับบริบทในกำรปฏิบัติหน้ำที่

กลุ่มส่งเสริมประสำนกำรบริหำรงำนบุคคล
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มกรำคม 2565
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่ อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้า มามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย รัฐต้องดาเนินการให้ป ระชาชน
ได้ รั บ การศึ ก ษาตามความต้ อ งการในระบบต่ า งๆ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และจั ด ให้
มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนั บสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ” และ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘
จ. ด้านการศึกษา (๓) บัญญัติไว้ว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู”
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่ ก าหนดให้ ปฏิ รู ปประเทศไว้ ๖ ยุ ทธศาสตร์
กระบวนการปฏิ รู ป การศึ กษา อยู่ ในยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ด้านการพั ฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีสาระประเด็นสาคัญคือ มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒ นาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นองค์ประกอบสาคัญ
ที่จะสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ ด้ า นความเท่ า เที ย มและคว ามเสมอภาคของสั ง คม และด้ า น
ขีดความสามารถในการแข่งขัน แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
มีวัตถุประสงค์ ในการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance Quality of Education) ครอบคลุม
ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จัก
ดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

๒
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะสาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นระยะๆ เพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและ
วิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและการแต่งตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับ ปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผลไปถึง
ผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าการจัดทาผลงานวิชาการ มีการบูรณาการการทางานที่เชื่อมโยงกัน
โดยมีการประเมินที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม
แต่ จ ากงานวิ จั ย ในโครงการการสั ง เคราะห์ ร ะบบและแนวทางการปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู :
จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่การปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษาแนวคิด
และรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า จากรายงานของ OECD/UNESCO
เมื่อปี ๒๐๑๖ และจากผลการศึกษาของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่าระบบการสนับสนุนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่น การพัฒนาวิทยฐานะไม่ยึดโยงกับผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น โรงเรี ย นไม่ มี โ ครงสร้ า งเวลาพอที่ ค รู จ ะมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นการสอนในรู ป แบบ
ชุมชนวิชาชีพ และผู้บริหารโรงเรีย นยังขาดศักยภาพในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาครูรูปแบบ
ชุมชนวิชาชีพ และปัจจัยสาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู คือ ภาวะผู้นา
ของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ซึ่ ง ต้ อ งมี บ ทบาทในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การก ากั บ และประเมิ น การสอนของครู
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาครู และสนับสนุนวัฒนธรรมการทางานในโรงเรียนแบบร่ว มมื อ กัน
ตามลาดับ
ดังนั้น เพื่อความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี แผนปฏิรูปการศึกษา และแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากาหนด
เป็นกรอบแนวคิดสาคัญ ในการดาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา เพื่อเป็ น หั ว ใจส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพกการศึกษาให้ ประสบความส าเร็จ
จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับ
เรื่ อ งส าคั ญ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ต อบสนองต่ อ นโยบาย รวมถึ ง หลั ก การและแนวคิ ด ในเชิ ง วิ ช าการ เช่ น
Back to school คุณภาพการศึกษาต้องเริ่มที่ห้องเรียน การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสายงาน ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการทางานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษาและพั ฒ นาผู้ เ รี ย น Focus on classroom การประเมินให้ ดูที่ผลการปฏิบั ติงานของครูในห้ องเรี ยน
ดู ที่ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของครู (Teacher Performance) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ (Powerful
Pedagogies) และผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น (Students Outcomes) ครู เป็ นกลไกส าคั ญ (Teacher
as a Key of Success) ที่จะทาให้การศึกษาประสบความสาเร็จ ครูต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้นตามระดับ การปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะ ได้แก่ ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute and
Learn) ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt) สามารถปรับประยุกต์ความรู้และศาสตร์การสอนมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน แก้ไขปัญหา (Solve the Problem)
รั บ รู้ ปั ญ หาและสามารถแก้ ปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การชั้ น เรี ย น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ริเริ่ม พัฒนา (Originate and Improve) สามารถปรับปรุงพัฒนางานให้ดีกว่าเดิม

๓
ได้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นมีกระบวนการคิ ด คิดค้น ปรับเปลี่ ยน (Invent and Transform) สามารถสร้างสรรค์ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการทางานในห้องเรียนให้ดีขึ้นได้ สอนให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น นอกเหนือจากห้องเรียน
สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (School as an Organization) การจัดระบบการบริหาร
การจั ด การในสถานศึ ก ษาต้ อ งมุ่ ง เน้ น งานหลั ก ของครู แ ละผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ลดความซ้ าซ้ อ น
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นกั บ การให้ มี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ (มาตรา ๕๔)
และการคงวิทยฐานะ (มาตรา ๕๕) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน) School Professional Community
การจัดทา PLC เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรกาหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้อานวยการสถานศึกษาด้วย Support System ควรเป็นระบบ Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
การพัฒนาต่าง ๆ ครูต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจาเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้นาความคิดเห็นของนักวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาจัดทาหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ตามตาแหน่งและวิทยฐานะ
ก.ค.ศ. ได้กาหนดระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง รวมถึงตาแหน่งผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา
มี ค วามเชื่ อ มโยงบู ร ณาการกั บ ระบบการประเมิ น เพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดือ น และการประเมิ น เพื่ อ คงวิ ท ยฐานะ
ตามมาตรา ๕๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยมีความเชื่อมโยงของระบบการประเมินตามแผนภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสาหรับตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มา : สานักงาน ก.ค.ศ. ,น.๖,๒๕๖4.
ก.ค.ศ. กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๐ ลงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔
๑. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ พั ฒนาตนเองให้ มี ศั ก ยภาพสู งขึ้ น ตามระดั บวิ ทยฐานะ มี ภาวะผู้ น าในการบริ ห ารวิ ช าการ และบริ ห าร
การเปลี่ ยนแปลง ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน คุ ณ ภาพครู คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น
และคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. ผู้บริหารเข้าถึงครู และห้ องเรียนมากขึ้น ทาให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้ อ งการ
ของแต่ละห้องเรียน สามารถนามากาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๓. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละปีงบประมาณ ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้มีแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาครู เพื่อให้ครูสามารถนาผลการพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
๔. การนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นการลดภาระการจัดทาเอกสาร ประหยัดงบประมาณ
ในการประเมิน และทาให้ระบบการประเมินโดยรวมมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น
๕. เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ (Alignment and Coherence) ในระบบการประเมินวิทยฐานะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงิน เดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน
ลดความซ้าซ้อน และงบประมาณในการประเมิน
๖. ทาให้มี Big data ในการบริหารงานบุคคลในหลายมิติ และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลสาคัญ
ในการวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
และตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวกาหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดทาข้อตกลง
ในการพัฒ นางาน (Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษามี ศั กยภาพและสมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานให้ สู งขึ้ นตามต าแหน่ งและวิ ทยฐานะที่ คาดหวั ง
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ได้ จัดท าแนวทางการด าเนิ นการตามหลั กเกณฑ์
และวิ ธี การประเมิ นต าแหน่ งและวิ ทยฐานะข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน
และครอบคลุ มเกี่ ยวกั บการประเมิ นวิ ทยฐานะ รวมทั้ งใช้ เป็ นแนวทางการปฏิ บั ติ ให้ กั บผู้ บริ หารสถานศึ กษา
ให้สามารถนาไปเป็นแนวทางหรือปรับประยุกต์การจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณาการ
กับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเลื่อนเงินเดือน และการประเมิน
เพื่อคงวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๕
นิยำมศัพท์
นิยำมศัพท์ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่ง และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
“ส่วนราชการต้นสังกัด” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา
“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการ
“รอบการประเมิน ” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒ นางานตามข้ อ ตกลง
ซึ่งกาหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
“ผลลัพธ์ในการพัฒ นาการบริห ารสถานศึกษา” หมายความว่า ผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู
และสถานศึ ก ษา ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น หรื อ มี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น เมื่ อ ได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามแผนพัฒนาสถานศึ กษา กลยุ ทธ์ การใช้เครื่องมื อหรื อนวัตกรรมทางการบริ หาร ที่ผู้ บริหารสถานศึ กษา
ได้พัฒนาขึ้น
“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงเจตจานงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการ
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
“ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล” (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่าระบบ DPA
หมายความว่า ระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ในการพัฒ นางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

๖
มำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะสำหรับตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔)
มำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สำยงำน บริหำรสถำนศึกษำ
ลักษณะงำนโดยทั่วไป
สายงานบริหารสถานศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นา
ทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชน
และเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ชื่อวิทยฐำนะ

รองผู้อานวยการชานาญการ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการชานาญการ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

๗
มำตรฐำนตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการบั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และบุคลากรในสถานศึกษารองจากผู้อานวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้นาทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
การปฏิบัติงานของรองผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นการช่วยปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถานศึกษา
ซึ่งต้องมีการบูรณาการงานทั้ง ๕ ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้
๑. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร
๑.๑ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จัดทา และพัฒนาหลักสู ตรประสานงาน
วิชาการ และนาหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
๑.๒ ปฏิบั ติการสอน พัฒ นากระบวนการจั ด การเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัด การเรี ย นรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการดารงชีวิต
ในปัจจุบันและอนาคต
๑.๓ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การพัฒ นา หรือ การนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้
๑.๔ นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑.๖ จั ดให้ มีร ะบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา เพื่อปรับปรุงและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๘
๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
๒.๑ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๒.๒ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะ
เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๒.๔ บริ ห ารกิ จ การผู้ เ รี ย น จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒.๕ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้า
๓. ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
๓.๑ กาหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ ป กครอง ชุมชน และเครื อข่าย โดยใช้ข้อมูล เชิงประจักษ์เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒ นา
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน
๓.๒ น านโยบาย แผน กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาไปปฏิ บัติ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ
และติดตาม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนด
๓.๓ สร้างหรือนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
๓.๔ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม การท างานเป็ น ที ม ในการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและนวั ต กรรม
ในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
๔. ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
๔.๑ สร้ างและพัฒ นาความร่ว มมือ อย่ างสร้า งสรรค์ กับผู้ เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๔.๒ จั ด ระบบการให้ บ ริ ก ารในสถานศึ ก ษา ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น

๙
๕. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
๕.๑ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น
๕.๒ มีส่วนร่วมและเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา
๕.๓ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒ นา
การบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน
๕.๔ สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๒. ดารงตาแหน่ง หรือ เคยดารงตาแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
๒.๑ ตาแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
๒.๒ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าศึกษานิเทศก์ชานาญการ
๒.๓ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่มีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าชานาญการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๔ ตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ควำมรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และมีความรอบรู้ทั่วไป
๒. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

๑๐
มำตรฐำนตำแหน่ง
ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษา และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ บริหารจัดการ
สถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม บริหารงานชุมชน และเครือข่าย รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการงานทั้ ง ๕ ด้ า น ให้ เ ชื่ อ มโยง
และสอดคล้องกัน ดังนี้
๑. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร
๑.๑ พั ฒ นามาตรฐานการเรี ย นรู้ วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน จั ด ท า และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประสานงาน วิชาการ และนาหลักสูตรไปใช้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
๑.๒ ปฏิบั ติการสอน พัฒ นากระบวนการจัด การเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัด การเรี ย นรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความพร้อมในการดารงชีวิต
ในปัจจุบันและอนาคต
๑.๓ ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น การพั ฒนา หรื อ การน าสื่ อ นวั ตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึ ก ษา
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้
๑.๔ นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑.๖ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑๑
๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
๒.๑ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ในสถานศึกษาและบริหาร
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
๒.๒ บริ ห ารงานบุ คคล บริ ห ารงบประมาณ และบริห ารทั่ว ไปของสถานศึก ษา ให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะ
เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๒.๔ บริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๒.๕ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้า
๒.๖ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
๓.๑ กาหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ ป กครอง ชุมชน และเครื อข่าย โดยใช้ข้อมูล เชิงประจักษ์เป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒ นา
สถานศึกษา และคุณภาพผู้เรียน
๓.๒ นานโยบาย แผน กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน กากับและติดตาม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กาหนด
๓.๓ สร้างหรือนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
๓.๔ สร้างการมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา
ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
๔. ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
๔.๑ สร้ างและพัฒ นาความร่ว มมือ อย่ างสร้า งสรรค์ กับผู้ เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชนและเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
๔.๒ จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น

๑๒
๕. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
๕.๑ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น
๕.๒ มีส่วนร่วม และเป็นผู้นาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา
๕.๓ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒ นา
การบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครู และผู้เรียน
๕.๔ สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๒. ดารงตาแหน่ง หรือ เคยดารงตาแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
๒.๑ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่า
รองผู้อานวยการชานาญการ
๒.๒ ตาแหน่ งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูช านาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริห าร
ไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
๒.๓ ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ มี วิ ท ยฐานะไม่ ต่ ากว่ า ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ และมี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.๔ ตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ควำมรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และมีความรอบรู้ทั่วไป
๒. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

๑๓
มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ชื่อวิทยฐำนะ รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำร
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน
มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็น ผู้นาทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารริ เ ริ่ ม ด าเนิ น การและแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ห ารงานทุ ก ด้ า น
มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิ ชาชีพ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับวิทยฐำนะ
๑. ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี
ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
๒. ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ
๓. ดารงตาแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชานาญการ

๑๔
มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ชื่อวิทยฐำนะ รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน
มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่า มีการริเริ่มดาเนินการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารงานทุกด้าน
มี การน านวั ตกรรมมาประยุ กต์ ใช้ ในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาในสถานศึ กษา มี การบริ หารงานทั นต่ อ
การเปลี่ยนแปลงอย่ างเป็ น ระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิ ทธิภ าพ เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับวิทยฐำนะ
๑. ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ ไม่น้อยกว่า
๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
๒. ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ
๓. ดารงตาแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

๑๕
มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ชื่อวิทยฐำนะ รองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน
มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่า มีการริเริ่มดาเนินการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารงานทุกด้าน
มีการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และนาไปเผยแพร่ได้ มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาปรึกษากับผู้อื่น
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับวิทยฐำนะ
๑. ดารงตาแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึ กษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้ อานวยการช านาญการพิ เ ศษ
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
๒. ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ
๓. ดารงตาแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

๑๖
มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อำนวยกำรชำนำญกำร
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน
มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิ ชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย โดยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารริ เ ริ่ ม ด าเนิ น การและแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ห ารงานทุ ก ด้ า น
มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับวิทยฐำนะ
๑. ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี
ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
๒. ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ
๓. ดารงตาแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชานาญการ

๑๗
มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน
มีความสามารถ และทั กษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มดาเนินการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารงานทุกด้าน
มีการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีการบริหารงานทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้สูงขึ้น
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับวิทยฐำนะ
๑. ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
หรือลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
๒. ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ
๓. ดารงตาแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

๑๘
มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน
มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิ ชาการ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละนวั ต กรรม
ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มดาเนินการ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
การบริหารงานทุกด้าน มีการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและน าไปเผยแพร่ ไ ด้ มี ก าร
บริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาปรึกษากับผู้อื่น
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับวิทยฐำนะ
๑. ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า
๔ ปี หรือ ลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
๒. ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ
๓. ดารงตาแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

๑๙
มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ชื่อวิทยฐำนะ ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
มีการปฏิบัติการสอนและมีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน
มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นว่ามีการริเริ่มดาเนินการ แก้ไขปัญหา พัฒนา การบริหารงานทุกด้าน
มีการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและงานวิจัย ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่าง
และเป็นที่ยอมรับ มีการบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คาปรึกษากับผู้อื่น และเป็นผู้นา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับวิทยฐำนะ
๑. ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
หรือลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
๒. ดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ
๓. ดารงตาแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
๔. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๒๐
ภำระงำนสำหรับตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.3/ว ๒๑ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ทุกสังกัด)
ก.ค.ศ. มีมติกาหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(ทุกสังกัด) ไว้ดังต่อไปนี้
๑. มีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านการบริ ห ารการเปลี่ย นแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ านการบริห ารงานชุมชนและเครือข่ าย เต็มเวลา
และมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๒. ให้มีการปฏิบัติการสอนด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็น
ผู้นาทางวิชาการ โดยให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ากว่า ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์
และรองผู้อานวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ากว่า ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์
ทั้งนี้การปฏิบัติการสอน ให้หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) ปฏิบัติการสอนประจาวิชา
๒) ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจาชั้น/ประจาวิชา
๓) สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
๔) เป็นผู้นากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา
๕) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู
๖) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน

๒๑

ส่วนที่ ๒
แนวทำงกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา/ผู้อานวยการ
สถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒) ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการและความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา
คิดค้น ปรั บ เปลี่ ย น หรื อสร้ างการเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒ นางานต้องมีความสอดคล้ องกับ
เป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

แผนภำพที่ ๒ องค์ประกอบ ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่มา : สานักงาน ก.ค.ศ.

๒๒
คาชี้แจงและการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง
ที่รองผู้อานวยการสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจานงว่าภายในรอบการประเมิน
จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับ การปฏิบั ติ ที่คาดหวังของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่ และสอดคล้ องกับเป้าหมาย และบริบท
สถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อานวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็น
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
รองผู้อานวยการสถานศึกษาต้องจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา และมีภาระงาน
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒) ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการและความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา
คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
และบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกาหนดการดาเนินการในแต่ละกิ จกรรม
ให้ ชัดเจน เพื ่อ ให้ส ามารถประเมิน ผลการพัฒ นางานตามข้อ ตกลงได้อ ย่า งชัด เจนและเป็น รูป ธรรม
ทั ้ง นี ้ ในระหว่า งการดาเนิ นการตามข้ อตกลงในการพัฒ นางาน กรณีที่รองผู้ อานวยการสถานศึ กษาย้ า ย
หรือรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
กรณี ที่ ร องผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาย้ า ยสถานศึ ก ษาระหว่ า งปี ง บประมาณ
ให้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อานวยการสถานศึกษาคนใหม่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง
ที่ผู้อานวยการสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแสดงเจตจานงว่าภายใน
รอบการประเมิ น จะพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ยน คุ ณ ภาพครู และยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ กษา
โดยสะท้อนให้ เห็ น ถึงระดับ การปฏิบัติ ที่คาดหวังของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่ และสอดคล้ องกั บ
เป้ าหมาย และบริ บ ทสถานศึ ก ษา นโยบายของส่ ว นราชการและกระทรวงศึ กษาธิ ก าร โดยผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

๒๓
ผู้ อานวยการสถานศึกษาต้องจัดทาข้อตกลงในการพัฒ นางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลง
ในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา และมีภาระงาน
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒) ผลการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการและความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่ เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา
คิดค้น ปรั บ เปลี่ ย น หรื อสร้ างการเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒ นางานต้องมีความสอดคล้ องกับ
เป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกาหนดการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
ให้ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิน ผลการพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลงได้ อ ย่ างชัด เจนและเป็ น รู ป ธรรม ทั้ ง นี้
ในระหว่างการดาเนินการตามข้ อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ผู้อานวยการสถานศึกษาย้าย หรือรักษาการ
ในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีที่ผู้อานวยการสถานศึกษาย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดทา
ข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่
2) กรณีที่ร องผู้ อานวยการสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ รักษาการในตาแหน่ ง
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ให้ จั ด ท าข้ อ ตกลงในการพั ฒ นางานในต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กรณี ที่ ข้ า ราชการครู ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ รั ก ษาการในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ให้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานในตาแหน่งครู กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ส าหรั บ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตาแหน่งผู้ บริห ารสถานศึ ก ษา (ทุกวิทยฐานะ)
(ศึกษาเพิ่มเติม จากคู่มือการดาเนิ น การตามหลั กเกณฑ์ประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สานักงาน ก.ค.ศ. )
1. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (แบบ PA ๑/บส) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
2. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (แบบ PA ๑/บส) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะชานาญการ)
3. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (แบบ PA ๑/บส) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะชานาญการพิเศษ)
4. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (แบบ PA ๑/บส) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ)
5. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (แบบ PA ๑/บส) สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ)

๒๔
ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
๑. รูปแบบการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA ๑ ให้เป็นไปตามบริบ ทและ
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการ
พั ฒ นางานฯ จะต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานต าแหน่ ง มาตรฐานวิ ท ยฐานะและ
ภาระงานของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒
๒. การนาเสนอและการประเมิน “ผลลัพธ์ (Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators)” ไม่เน้นรูปแบบ
เอกสาร ให้ใช้วิธีการนาเสนอและประเมินเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากการบริหารและการจัดการศึ กษา
มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในข้อตกลงฯ เป็นสาคัญ

๒๕

ส่วนที่ ๓
แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) สำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา ต้องการผลลัพธ์
ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น คุ ณ ภาพครู และคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย และบริ บ ทสถานศึกษา
ซึ่งผู้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานจะต้องเขียนตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด คือ PA ๑/บส ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ
๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง และส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา โดยมีแนวทางการเขียน ดังต่อไปนี้
๑. ให้กรอกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแบบ PA ๑/บส ให้ตรงตามตาแหน่งและวิทยฐานะ
ของผู้จัดทาข้อตกลง
๒. กรอกปี งบประมาณ พ.ศ. ............ ของปีที่ทาข้อตกลงในการพัฒนางาน และระบุระหว่างวันที่
๑ เดือนตุลาคม........... ของวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน............ ของวันสิ้นปีงบประมาณ
๓. กรอกข้อมูลของผู้จัดทาข้อตกลง ได้แก่ ชื่อ สกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ สถานศึกษา สังกัด อันดับ คศ..........
อัตราเงินเดือน ในวันที่เขียนข้อตกลง
๔. ทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับประเภทของสถานศึกษา ซึ่งอาจกรอกระดับภาระงานที่รับผิดชอบ
ได้หลายระดับ
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
๑) ภาระงาน ตามมาตรฐานตาแหน่ง ๕ ด้าน ให้ เลื อกทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
ที่ตรงกับการปฏิบัติภาระงานของผู้จัดทาข้อตกลง
วรรคสอง ภาระงานด้านวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการให้เลือกทาเครื่องหมาย 
ลงในช่อง  ที่ตรงกับการปฏิบัติภาระงานของผู้จัดทาข้อตกลง ซึ่งอาจเลือกได้หลายข้อ

๒๖
๒) งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ผู้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน แสดงเจตจานงในการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา โดยระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่ า จะด าเนิ น การอย่ า งไร ซึ่ ง อาจระบุ ร ะยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การด้ ว ยก็ ไ ด้ ในตารางตามแบบข้ อ ตกลง
ในการพัฒนางานที่ ก.ค.ศ. กาหนด ได้แก่
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง

งำน(Tasks)
ที่จะดาเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลงใน
๑ รอบการประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์(Outcomes)
ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ ดี ขึ้ น หรื อ มี ก าร
พั ฒ น า ม า ก ขึ้ น ห รื อ
ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ น (โปรด
ระบุ)
ก.ค.ศ. ได้ระบุลักษณะงานที่ ดาเนินการพัฒนาตามข้อตกลง ระบุผลลัพธ์จากงาน
ระบุตัวชี้วัดทั้งด้าน
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ใน ๑ รอบการประเมิน เพื่อให้ (Tasks) ที่ระบุว่า
ปริมาณและคุณภาพ
ตาแหน่งผู้บริหาร
ผู้จัดทาข้อตกลงระบุงานที่จะ จะดาเนินการตาม
ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิด
สถานศึกษาไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ ดาเนินการ ให้ครอบคลุมและ ข้อตกลงในตารางช่องที่ ขึ้นกับผู้เรียน ครู และ
1) ด้านการบริหารวิชาการ เป็นไปตามลักษณะงานที่
๒ ที่คาดหวังให้เกิด
สถานศึกษาที่แสดงให้เห็น
และความเป็นผู้นาทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง ขึ้นกับผู้เรียน ครู และ ถึงการเปลี่ยนแปลงในทาง
วิชาการ
โดยระบุรายละเอียดให้
สถานศึกษา
ที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนา
2) ด้านการบริหารจัดการ สะท้อนตามระดับการปฏิบัติที่
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษา
คาดหวังในตาแหน่งและวิทย
สูงขึ้น
3) ด้านการบริหารการ
ฐานะ เช่น ปรับประยุกต์
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ แก้ไขปัญหา ริเริ่มพัฒนา
นวัตกรรม
คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้าง
4) ด้านการบริหารงาน
การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
ชุมชนและเครือข่าย
5) ด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ
แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (แบบภาพรวม) มีแนวทางการเขียน
ข้ อ ตกลงที่ ส าคั ญ จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา ที่ ม าและแรงบั น ดาลใจจากการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีห รือในภาคเรียนที่ผ่ านมา ตามเป้าหมายภาระงานและหน้าที่
รับผิดชอบหลักตามบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งผลโดยตรง
ต่อผลลั พธ์ในการพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ย น ครู และสถานศึ ก ษา แล้ ว เลื อกปัญหาหรื อ คุ ณภาพที่ส่ งผลต่ อผลลั พ ธ์
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ครู แ ละสถานศึ ก ษา ที่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ ส าคั ญ และน ามาก าหนดเป็ น ข้ อ ตกลง
ในการพัฒนางานให้สอดคล้ องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ของตาแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่า ของผู้ จัดทา
ข้อตกลงในการพัฒนางาน พร้อมทั้งระบุเรื่องของประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

๒๗
ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครูและสถำนศึกษำ
ให้ผู้จัดทาข้อตกลงในการพัฒ นางานระบุเรื่องของประเด็นท้าทายที่ส ะท้อนให้เห็นถึงระดับ
การปฏิ บั ติ ที่ ค าดหวั ง ตามต าแหน่ ง และวิ ท ยฐานะหรื อ สู ง กว่ า แล้ ว เขี ย นบรรยายรายละเอี ย ดของประเด็ น
ท้าท้ายเกี่ยวกับสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจ วิธีการดาเนินการให้บรรลุผลและผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
ดังต่อไปนี้
๑) สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา
เขียนบรรยายถึงสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ผ ลการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่ อ ผลลั พ ธ์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ครู แ ละสถานศึ ก ษา ที่ ผู้ จั ด ท าข้ อ ตกลงเลื อ กมาเป็ น ประเด็ น ท้ า ทาย
อาจระบุถึงผลการวิเคราะห์และแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตามบริบทของสถานศึกษา
๒) วิธีการดาเนินการให้บรรลุผล
เขียนบรรยายและระบุถึงวิธีการ หรือสื่อ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา ควรระบุถึงเครื่องมือ
กระบวนการหรือขั้นตอนในการดาเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายของประเด็นท้าทาย
๓) ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
๓.๑) เชิงปริมาณ
เขียนระบุถึงจานวน หรือปริมาณ หรือร้อยละของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน หรือครู
หรือสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ ทั้งนี้
อาจระบุเป็นข้อๆ
๓.๒) เชิงคุณภาพ
เขี ย นระบุ ถึ ง คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น หรื อ ครู หรื อ สถานศึ ก ษาที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น หรื อ มี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น หรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง ขึ้ น ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ
การปฏิบัติงานที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ ทั้งนี้ อาจระบุเป็นข้อ ๆ

๒๘

ส่วนที่ ๔
แนวทำงกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กาหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงให้ดาเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่กาหนด
องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามแบบประเมินโดยการประเมินให้ดาเนินการตามองค์ประกอบ
ที่กาหนด มี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย
๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒) ผลการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานตาแหน่งผู้ บริห ารสถานศึกษา เป็นการประเมิน ผล
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง
ทั้ง ๕ ด้าน จานวน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นาทางวิชาการ จานวน ๖ ตัวชี้วัด
1) การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญและปฎิบัติการสอน
4) การส่งเสริมและสนับสนุน และการพัฒนาหรือการนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
5) การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และมีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
6) การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จานวน ๓ ตัวชี้วัด
1) การบริหารจัดการการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
3) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จานวน ๒ ตัวชี้วัด
1) การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย จานวน ๒ ตัวชี้วัด
1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2) การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา

๒๙
ด้านที่ ๕ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จานวน ๒ ตัวชี้วัด
1) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2) การนาความรู้ ทักษะ ที่ได้จาการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา
การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ส่ ว นที่ ๒ ข้ อ ตกลงในการพั ฒ นางานที่ เ สนอเป็ น ประเด็ น ท้ า ทายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ครู
และสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง และระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้
๑) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตาแหน่งและวิทยฐานะ
ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ
ตำแหน่ง

ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ปรับประยุกต์
(Apply and Adapt)

รำยละเอียด
สามารถปรับประยุกต์การบริหารจัดการ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานจนปรากฏ
ผลลัพธ์กับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ได้ตามมาตรฐานตาแหน่ง

ข. กรณีที่มีวิทยฐำนะ
วิทยฐำนะ
รองผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการชานาญการ

ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
แก้ไขปัญหา
(Solve the Problem)

รำยละเอียด
สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา

รองผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

ริเริ่ม พัฒนา
(Originate & Improve)

สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา

รองผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

คิดค้น ปรับเปลี่ยน
(Invent & Transform)

ผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ

สร้างการเปลี่ยนแปลง
(Create an Impact)

สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและ
ปรับเปลี่ยน ให้คุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษาสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี
และให้คาปรึกษาผู้อื่น
สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่
และขยายผล จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้คาปรึกษา
ผู้อื่น และเป็นผู้นา

๓๐
๒) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละตาแหน่งและวิทยฐานะ
ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารสถานศึกษาจากการปฏิบัติงานจริ ง
ที่ได้ปฏิบั ติงานตามลั กษณะงานที่ปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยคานึงถึงสภาพการบริหารจัดการสถานศึ กษา
ในบริ บ ทของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา และผลลั พ ธ์ ใ นการพั ฒ นาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลงเป็ นสาคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่ว ยงาน
และหลั กฐานที่แสดงว่าผู้ ขอรั บการประเมินได้ดาเนินการตามตัวชี้วัด เช่น รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
คะแนน

ระดับคุณภำพ
ปฏิบัติได้ต่ากว่าระดับ
ที่คาดหวังมาก

๑

ปฏิบัติได้ต่ากว่าระดับ
ที่คาดหวัง

๒

ปฏิบัติได้ตามระดับ
ที่คาดหวัง
ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ
ที่คาดหวัง

๓
๔

รำยละเอียด
ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตาแหน่ง/มาตรฐาน
วิทยฐานะที่ดารงอยู่
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้าง
แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานตาแหน่ง/มาตรฐาน
วิทยฐานะที่ดารงอยู่
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดารงอยู่
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง และมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานตาแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดารงอยู่

เกณฑ์กำรให้คะแนน
การประเมินส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครู และสถานศึกษา กาหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ ๔ ระดับ คือ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒
และระดับ ๑ ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้
ระดับคุณภำพ

ค่ำคะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนเต็ม ๒๐

๔

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓

๗.๕๐

๑๕.๐๐

๒

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑

๒.๕๐

๕.๐๐

๓๑
กำรตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้
1. ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ
2) ผู้ที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่า
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อานวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่น ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่า
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จานวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน
กรณี ที่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษานั้ น ไม่ อ าจประเมิ น ผลการพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง
ของรองผู้อานวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อานวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน
2. ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
1) ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษานั้ นหรื อผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมาย เป็ นประธาน
กรรมการ
2) ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และดารง
ตาแหน่ ง ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อานวยการสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จานวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน
วิธีกำรประเมิน
ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละรอบ
การประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตาแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
กรณีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA
สาหรับผู้ดารงตาแหน่ งผู้ อานวยการสถานศึกษา ให้ ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
ระบบ DPA และให้ผู้รับผิดชอบระบบ DPA นาข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ในแต่ละรอบการประเมิน
ของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละรายเข้าสู่ระบบดังกล่าว เป็นประจาทุกรอบการประเมิน โดยให้ ดาเนินการตามคู่มื อ
การใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๓๒

ส่วนที่ ๕
กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดแบบเสนอขอรับการประเมิน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่จะขอรับการประเมินต้องยึดรู ปแบบตามที่สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
เท่านั้น จึงจะได้รับการประเมิน โดยมีหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ขอมีวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิ เศษ
ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การขอมี วิ ท ยฐานะรองผู้ อ านวยการช านาญการ ต้ อ งมี ร ะยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
ส าหรั บ การขอเลื่ อนเป็นวิทยฐานะรองผู้ อ านวยการช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลา
การดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน
หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
๑.๒ มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตาแหน่งรองผู้ อานวยการสถานศึกษา หรือในวิทยฐานะ
รองผู้อานวยการชานาญการ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี
ต้ อ งไม่ เ คยถู ก ลงโทษทางวินั ย ที่ ห นั ก กว่า โทษภาคทั ณ ฑ์ หรื อ ไม่ เ คยถู ก วิ นิ จ ฉั ยชี้ข าดทางจรรยาบรรณวิช าชีพ
ที่ ห นั ก กว่ า ภาคทั ณ ฑ์ หากปี ใ ดรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาถู ก ลงโทษทางวิ นั ย หนั ก กว่ า โทษภาคทั ณ ฑ์
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้นาระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ
ตามข้อนี้
กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือการดารง
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิ ทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑
เหลื อ ๓ ปี ติ ด ต่ อ กั น มี ก ารพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง ตามหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ๑.๒ จ านวน ๒ รอบการประเมิ น
และลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี
สาหรับรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
จั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส และสงขลา (เฉพาะพื้ น ที่ อ าเภอเทพา สะบ้ า ย้ อ ย นาทวี และจะนะ)
หากประสงค์ จ ะขอมี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ โดยใช้ สิ ท ธิ นั บ ระยะเวลาทวี คู ณ ตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ ใ ช้ สิ ท ธิ นั บ ระยะเวลาทวี คู ณ ได้ ใ นคุ ณ สมบั ติ ข้ อ ๑.1 โดยต้ อ งมี ก ารพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง ตามข้ อ ๑.๒
ในช่ว งระยะเวลาย้ อนหลั ง จ านวน 1 รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ
ตามข้อ ๑.๓ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี
และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

๓๓
๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๒ ด้าน ดังนี้
ด้ ำ นที่ ๑ ด้ า นทั ก ษะการวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ นวั ต กรรม
ทางการบริหาร พิจารณาจาก
๑) รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ
หรื อ นวั ต กรรมทางการบริ ห าร ตามโครงการหรื อ กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา ในรู ป แบบไฟล์ PDF
ซึ่ ง ผู้ ข อได้ พั ฒ นาขึ้ น และน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาจริ ง ในช่ ว งที่ ด ารงต าแหน่ ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือดารงวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ แล้วแต่กรณี
๒) การน าเสนอการพั ฒนาสถานศึ กษา กลยุ ทธ์ การใช้ เครื่ องมื อหรื อนวั ตกรรมทางการบริ หาร
ตามโครงการหรื อกิ จ กรรมในแผนพั ฒ นาสถานศึ กษาที่ เสนอในข้ อ ๑) โดยแสดงให้ เห็ นถึ งสภาพปั ญหา ที่ มา
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้นาเสนอ
เป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์
ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ
ของครู หรื อผลการพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒ นามากขึ้น
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้นาเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิ ทัศน์
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์
๓. การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จานวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ
DPA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ สาหรับการขอมีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ
และไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ด้ ำนที่ ๒ ด้ านผลลั พธ์ ในการพั ฒนาการบริ ห ารสถานศึ กษา ต้ องได้ คะแนนจากกรรมการแต่ ล ะคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ สาหรับการขอมีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ และไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ สาหรับการขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผ ลไม่ก่อน
วันที่สถานศึกษานาข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA
สาหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจาเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ และผู้อานวยการสถานศึกษาได้มีหนังสือส่งคาขอ
และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงาน
การศึ กษาพิ เศษ แล้ วแต่ กรณี ตรวจสอบและรั บรองคุ ณสมบั ติ และน าข้ อมู ลเข้ าสู่ ระบบ DPA แทนสถานศึ กษา
ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี นาข้อมูลคาขอ
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA
๖. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมินและมีมติ
เป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
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๗. ให้พิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์และวิธีการนี้ หรื อมีการดาเนิ น การที่มิช อบใด ๆ ให้ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีกำร
๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นคาขอ
ต่อสถานศึกษา ได้ตลอดปี ภาคเรี ย นละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ ส ถานศึกษานาข้อมูล เข้าสู่ ระบบ DPA พร้อมหลั กฐาน
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลการพัฒ นางานตามข้ อตกลงในช่ว งระยะเวลาย้อ นหลั ง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ
การประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF
๑.๒ รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน ๑ ไฟล์
๑.๓ ไฟล์วีดทิ ัศน์ จานวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย
๑) ไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ น าเสนอการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ นวั ต กรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา
ที่มาหรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จานวน ๑ ไฟล์
๒) ไฟล์วีดิทัศน์การนาเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ครู และสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ จานวน ๑ ไฟล์
ทั้งนี้ หากผู้ ขอประสงค์จ ะยื่ น คาขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสื อแจ้งมติไม่อนุมั ติ
ผลการประเมินคาขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน
๒. ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ ขอตามที่กาหนดไว้
ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ ก่อนนาข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA เพื่อสั่งผ่านไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว
สาหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจาเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งคาขอและ
หลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติก่อนนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา
๓. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา ส่งผ่านข้อมูลไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อตรวจสอบและ
รับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ จากระบบ DPA
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ จากระบบ DPA ก่อนดาเนินการต่อไป
๔. เมื่ อ หน่ ว ยงานการศึ ก ษาหรื อ ส่ ว นราชการ แล้ ว แต่ ก รณี ตรวจสอบแล้ ว ปรากฏว่า ผู้ ข อเป็ น ผู้ ไม่ มี
คุณสมบัติหรือข้อมูลคาขอและหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
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๕. ให้ ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด หรือส านักบริหารงานการศึ กษาพิเศษ เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้ ว แต่กรณี เห็ นชอบให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริห ารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
กลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
จากบั ญชีร ายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๓ คน ต่อผู้ ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การกาหนดบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ดาเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๖. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอ
จากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินดาเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คู่มือการประเมิน
และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ ควรดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่
ได้รับคาขอและหลักฐานผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์
เมื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รับผลการประเมินจากกรรมการ
ทั้ง ๓ คนแล้ว ให้นาผลการประเมินเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
๗. การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ให้ ผู้ ข อยื่ น ค าขอพร้ อ มหลั ก ฐานตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวิ ธี ก าร ข้ อ ๑.๑ - ข้ อ ๑.๓ ต่ อ สถานศึ ก ษา
เพื่อดาเนินการตามวิธีการที่กาหนด โดยให้สถานศึกษานาข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ที่อยู่ในวันที่ ๓๐ กันยายน
๘. การพิจารณาดาเนินการของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ส านั กบริห ารงานการศึกษาพิเศษ แล้ ว แต่กรณี พิจารณาผลการประเมิ น
ของกรรมการทั้ง ๓ คน และมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสานักบริหารงาน
การศึ ก ษาพิ เ ศษ แล้ ว แต่ ก รณี แจ้ ง มติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรผ่ า นระบบ DPA ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
๙. การแต่งตั้ง
๙.๑ วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ
กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ กรณี
ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๒ ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
๙.๒ วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓
กรณี ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นถึ ง ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ คศ. ๓ แล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ คศ. ๓ ได้
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
สาหรับรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการขอมีวิทยฐานะ
รองผู้อานวยการชานาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปดารงตาแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่จังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผล
และความจาเป็นเป็นพิเศษ

๓๖
กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่
อ าเภอเทพา สะบ้ า ย้ อ ย นาทวี และจะนะ) เมื่ อ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ มี วิท ยฐานะรองผู้ อ านวยการช านาญการ
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการ
นอกเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ เมื่อออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะตามข้อ ๙.๑ หรือข้อ ๙.๒ แล้ว ให้ส่งสาเนา
คาสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การหรื อ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนด
ในหมวด ๓ (ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย

๓๗
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ
หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
๑.๒ มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ ในช่ วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงาน
เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๑.๓ มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยในช่ ว งระยะเวลาย้ อ นหลั ง ๔ ปี
ต้ อ งไม่ เ คยถู ก ลงโทษทางวินั ย ที่ ห นั ก กว่า โทษภาคทั ณ ฑ์ หรื อ ไม่ เ คยถู ก วิ นิ จ ฉั ยชี้ข าดทางจรรยาบรรณวิช าชีพ
ที่ ห นั ก กว่ า ภาคทั ณ ฑ์ หากปี ใ ดรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาถู ก ลงโทษทางวิ นั ย หนั ก กว่ า โทษภาคทั ณ ฑ์
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ ให้นาระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ
ตามข้อนี้
กรณีผู้ ขอมีคุณสมบั ติเป็ น ไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือการดารง
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑
เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จานวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วง
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี
ทั้งนี้ ให้ ผู้ ขอและผู้ อานวยการสถานศึ กษา เป็นผู้ รับรองข้อมูล หลั กฐาน และคุณสมบัติของผู้ ขอ
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
พิจารณาจาก
๑) รายงานผลการดาเนิน การตามแผนพัฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ทธ์ การใช้เครื่ องมื อ หรื อ
นวั ต กรรมทางการบริ ห าร ตามโครงการหรื อ กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในรูป แบบไฟล์ PDF ซึ่ ง ผู้ ข อ
ได้พัฒนาขึ้นและนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริง ซึ่งในช่วงที่ดารงวิทยฐานะรองผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ
๒) การนาเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตามโครงการหรื อ กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาที่ เ สนอในข้ อ ๑) โดยแสดงให้ เห็ นถึ ง สภาพปั ญหา ที่ ม า
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น จากการดาเนิ น การตามโครงการหรื อ กิจ กรรม ที่ส่ งผลต่อคุณภาพผู้ เ รียน ครู และสถานศึก ษา ทั้ง นี้
ให้นาเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์
ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ
ของครู หรื อผลการพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒ นามากขึ้น
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้นาเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์

๓๘
ด้ ำ นที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องมีผ ลงานทางวิช าการซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
สถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน
วิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ จานวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ทั้ ง นี้ ผลงานทางวิ ช าการที่ ผู้ ข อเสนอ ต้ อ งเป็ น ผลงานในช่ ว งที่ ด ารงต าแหน่ ง และวิ ท ยฐานะ
ที่ดารงอยู่ ในช่ว งระยะเวลาย้ อนหลั ง ๔ ปี หรือ ๓ ปี แล้ ว แต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดารง
วิทยฐานะของผู้ ขอเลื่ อนวิทยฐานะ นั บ ถึงวันที่ยื่นคาขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิช าการที่ใช้เป็นส่ ว นหนึ่ ง
ของการศึกษา เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตา แหน่ง
หรือเพื่อให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จานวน ๓ คน โดยประเมิน
ผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ :
ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมื อหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ด้ ำนที่ ๒ ด้ านผลลั พธ์ ในการพั ฒนาการบริ หารสถานศึ กษา ต้ องได้ คะแนนจากกรรมการแต่ ล ะคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ด้ำนที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ โดยให้ มี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่ ส ถานศึ ก ษาน าข้ อ มู ล ค าขอพร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐาน
ประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA
สาหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจาเป็นอื่นใดเป็ นพิเศษ และผู้อานวยการสถานศึกษาได้มีหนังสือส่งคาขอ
และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้ ว แต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติและนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา
ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี นาข้อมูลคาขอ
พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA
กรณีที่มีการปรั บ ปรุ งผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ มีผ ลไม่ก่อนวันที่ส ถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี นาข้อมูลผลงานทางวิชาการ
ที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA
๖. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
๗. ให้พิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนี้ หรื อ มี ก ารด าเนิ น การที่ มิ ช อบใด ๆ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ข อ
เลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี

๓๙
วิธีกำร
๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นคาขอต่อสถานศึกษา
ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สถานศึกษานาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบการประเมิน
แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF
๑.๒ รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือ นวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน ๑ ไฟล์
๑.๓ ไฟล์วีดิทัศน์ จานวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย
๑) ไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ น าเสนอการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ นวั ต กรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จานวน ๑ ไฟล์
๒) ไฟล์ วีดิทัศน์ การน าเสนอผลลั พธ์ในการพัฒ นาการบริห ารสถานศึกษา ที่ส่ งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ จานวน ๑ ไฟล์
๑.๔ ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นคาขอครั้ งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสื อแจ้งมติไม่ อนุ มั ติ
ผลการประเมินคาขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน
๒. ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ ขอตามที่กาหนดไว้
ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ก่อนนาข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA เพื่อส่งผ่านไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว
สาหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมิน ดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเ หตุผลความจาเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ ให้ผู้อานวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งคาขอ
และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา
๓. ส่งผ่านข้อมูลไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน
ของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA
กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วน ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึ กษาพิเศษ แล้วแต่กรณี
พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติก่อนส่งผ่านข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานตามที่กาหนดดังกล่าวในระบบ DPA
ไปยั ง ส านั ก งาน ก.ค.ศ. แต่ ห ากตรวจสอบแล้ ว ปรากฏว่ า ผู้ ข อไม่ มี คุ ณ สมบั ติ หรื อ ข้ อ มู ล ค าขอและหลั ก ฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA
ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
๔. ให้ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ รวมทั้ ง หลั ก ฐานของผู้ ข อ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวิ ธี ก าร
ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ก่อนดาเนินการต่อไป

๔๐
กรณีที่สานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลคาขอและหลั กฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล ผ่านระบบ DPA
ไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตามข้อ ๓ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ
๕. ให้ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็ น ชอบให้ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิน
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒
ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การกาหนดบั ญชี รายชื่ อผู้ ทรงคุ ณวุฒิ และการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน ให้ดาเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และให้สานักงาน ก.ค.ศ. ส่งข้อมูลของผู้ขอ
จากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินดาเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ต่อไป
๖. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
๖.๑ ให้ คณะกรรมการประเมิ นด าเนิ นการประเมิ นให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ คู่ มื อการประเมิ น
และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ ควรดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่
สานักงาน ก.ค.ศ. ส่งคาขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
๖.๒ กรณี ค ณะกรรมการประเมิ น ด้ า นที่ ๑ และด้ า นที่ ๒ แล้ ว มี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์
แต่ด้านที่ ๓ เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน
ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการแก้ไขข้อมูล ที่กระทบ
ต่อความถูกต้องตามหลั กวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการได้
ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ
เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบไฟล์ PDF
จ านวน ๑ ชุ ด ผ่ า นระบบ DPA ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวิ ธี ก าร ข้ อ ๒ ไปยั ง ส านั ก งาน ก.ค.ศ. เพื่ อ ส่ ง ผลงาน
ทางวิชาการให้คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
กรณี ที่ กรรมการประเมิ น คนเดิ ม ไม่ ส ามารถประเมิ น ได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลใดก็ ต าม ให้ ส านั กงาน ก.ค.ศ.
เสนอ ก.ค.ศ. เห็ น ชอบให้ ส านั กงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมการคนอื่นแทนได้ โดยให้ ดาเนินการผ่านระบบ DPA
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ส่ ง ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เข้ า สู่ ร ะบบ DPA
ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อนาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
๖.๓ กรณี ผู้ ขอเลื่ อนวิ ทยฐานะไม่ ส่ งผลงานทางวิ ช าการที่ ปรั บปรุ งตามข้ อสั งเกตภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่กาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
๗. การพิจารณาดาเนินการของ ก.ค.ศ.
ให้สานักงาน ก.ค.ศ. นาผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติอนุมั ติ
หรือไม่อนุมัติ แล้วให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงาน หน่วยงาน
การศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ที่ผ่านการอนุมัติ ให้เผยแพร่
ต่อสาธารณะได้
๘. การขอเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ให้ผู้ขอยื่นคาขอพร้อมหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ต่อสถานศึกษาเพื่อดาเนินการ
ตามวิธีการที่กาหนด โดยต้องส่งผ่านข้อมูลในระบบ DPA ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน

๔๑
กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ผู้ ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิช าการที่ได้ปรับ ปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ผู้ ขอยังมี
สถานภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๙. การแต่งตั้ง
กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๔ แล้วให้ได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๔ ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ทั้งนี้ เมื่อออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญแล้วให้ส่งสาเนา
คาสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวด ๔
(ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย

แผนภำพที่ ๓ วิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่มา : สานักงาน ก.ค.ศ.

๔๒
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ขอมีวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรชำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การขอมีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ ต้อ งมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
๑.๒ มี ก ารพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลงในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา หรื อ ในวิ ท ยฐานะ
ผู้อานวยการชานาญการ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิ น
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี
ต้ อ งไม่ เ คยถู ก ลงโทษทางวินั ย ที่ ห นั ก กว่า โทษภาคทั ณ ฑ์ หรื อ ไม่ เ คยถู ก วิ นิ จ ฉั ยชี้ ข าดทางจรรยาบรรณวิช าชีพ
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้อานวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัย
ชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้นาระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้
กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือการดารง
วิ ท ยฐานะของผู้ ข อมี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ ล ดระยะเวลาตามหลั ก เกณฑ์
ข้อ ๑.๑ เหลื อ ๓ ปี ติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลั กเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จานวน ๒ รอบการประเมิ น
และลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี
ส าหรั บ ผู้ อานวยการสถานศึก ษาที่ปฏิ บัติ งานในพื้น ที่ พิเ ศษเฉพาะกิ จจังหวั ดชายแดนใต้
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) หากประสงค์
จะขอมี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ โดยใช้ สิ ท ธิ นั บ ระยะเวลาทวี คู ณ ตามระเบี ย บส า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ ความชอบส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ ใ ช้ สิ ท ธิ
นับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ข้อ ๑.๑ โดยต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามข้อ ๑.๒ ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง จานวน ๑ รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อ ๑.๓ ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นผู้อานวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกัน
นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ข อและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น ผู้ รั บ รองข้ อ มู ล หลั ก ฐาน และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อ
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

๔๓
๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๒ ด้าน ดังนี้
ด้ ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
พิจารณาจาก
๑) รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้น
และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริง ในช่วงที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
หรือดารงวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ แล้วแต่กรณี
๒) การนาเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตามโครงการหรื อ กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาที่ เ สนอในข้ อ ๑) โดยแสดงให้ เห็ นถึ ง สภาพปั ญหา ที่ ม า
หรื อ แรงบั น ดาลใจ ระดั บ การปฏิ บั ติ ที่ ค าดหวั ง ตามมาตรฐานวิ ท ยฐานะที่ ข อรั บ การประเมิ น และผลลั พ ธ์
ที่เกิดขึ้น จากการดาเนิ น การตามโครงการหรื อ กิจ กรรม ที่ส่ งผลต่อคุณภาพผู้ เ รียน ครู และสถานศึก ษา ทั้ง นี้
ให้นาเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์
ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ
ของครู หรื อผลการพัฒ นาคุณภาพสถานศึก ษา ที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดี ขึ้ น หรื อมี การพัฒ นามากขึ้ น
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้นาเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์
ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์
๓. การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ ำ นที่ ๑ ด้ า นทั ก ษะการวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ นวั ต กรรม
ทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ สาหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อานวยการ
ชานาญการ และไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ด้ ำนที่ ๒ ด้ านผลลั พธ์ ในการพั ฒ นาการบริ ห ารสถานศึ กษา ต้ องได้ คะแนนจากกรรมการแต่ ล ะคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๕ สาหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ และไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ สาหรับการขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อน
วันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี นาข้อมูลคาขอพร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA
๖. เมื่อ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ส านั กบริห ารงานการศึก ษาพิเ ศษ แล้ วแต่กรณี พิจารณาผลการประเมิ น
และมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
๗. ให้พิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ อ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการดาเนินการที่มิชอบใดๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี

๔๔
วิธีกำร
๑. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคาขอต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
เพื่อให้ส่วนราชการดังกล่าวนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลการพัฒ นางานตามข้ อตกลงในช่ว งระยะเวลาย้อ นหลั ง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ
การประเมิน หรือ 1 รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF
๑.๒ รายงานผลการด าเนิ นการตามแผนพั ฒนาสถานศึ กษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เครื่ องมื อ หรื อนวั ตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน ๑ ไฟล์
๑.๓ ไฟล์วีดิทัศน์ จานวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย
๑) ไฟล์วีดิทัศน์ที่นาเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอไว้ในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา
หรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาสถานศึกษา จานวน ๑ ไฟล์
๒) ไฟล์วีดีทัศน์การนาเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ครูและสถานศึกษาที่เสนอในข้อ ๑.๒ จานวน ๑ ไฟล์
ทั้งนี้ หากผู้ ขอประสงค์จ ะยื่ น คาขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสื อแจ้งมติไม่อนุ มั ติ
ผลการประเมินคาขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน
๒. ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ไปยั ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เพื่ อ ตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๓ จากระบบ DPA
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ๑.๓ จากระบบ DPA ก่อนดาเนินการต่อไป
๓. เมื่อหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ
หรือข้อมูลคาขอและหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๓ ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืน
พร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
๔. ให้ ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวัด หรื อส านั กบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ เสนอให้ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ.
ส านั กบริ หารงานการศึกษาพิเศษ แล้ ว แต่กรณี เห็ นชอบให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส านักบริห ารงาน
การศึกษาพิ เ ศษ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้า นที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์
การใช้เครื่องมือหรื อนวัตกรรมทางการบริห าร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึ ก ษา
จากบั ญชี รายชื่ อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่ อผู้ ขอ ๑ ราย ทั้ งนี้ การก าหนดบั ญชี รายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ดาเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๕. ให้ ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด หรือส านักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ แล้ ว แต่กรณี ส่ งผ่ านข้อมูล
ของผู้ ข อจากระบบ DPA ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ด าเนิ น การประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
คู่มือการประเมิน และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ ควรดาเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
นับแต่วันที่ได้รับคาขอและหลักฐาน ผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์
เมื่ อส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวัด หรื อส่ วนราชการ ได้ รั บผลการประเมิ นจากกรรมการทั้ ง ๓ คนแล้ ว
ให้นาผลการประเมินเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ
๖. การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ให้ ผู้ ข อยื่ น ค าขอพร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐาน ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวิ ธี ก าร ข้ อ ๑.๑ - ข้ อ ๑.๓ ต่ อ ส านั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ ด าเนิ น การตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนด

๔๕
โดยให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาหรื อสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี นาข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่
ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๗. การพิจารณาดาเนินการของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ส านั กบริห ารงานการศึกษาพิเศษ แล้ ว แต่กรณี พิจารณาผลการประเมิ น
ของกรรมการทั้ ง ๓ คน และมี ม ติ อ นุ มั ติ ห รื อ ไม่ อ นุ มั ติ แล้ ว ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด หรือ ส่ ว นราชการ
แล้วแต่กรณี แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และสถานศึกษา เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
๘. การแต่งตั้ง
๘.๑ วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ
กรณี ที่ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ แล้ ว แต่ ก รณี มี ม ติ อ นุ มั ติ
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒
กรณี ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นถึ ง ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ คศ. ๒ แล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ คศ. ๒ ได้
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสู งกว่าหรือต่ากว่า ขั้นต่ า
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
๘.๒ วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๓ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. ๓ ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับ
สาหรับผู้อานวยการสถานศึกษาที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยบาเหน็จความชอบสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการขอมีวิทยฐานะ
ผู้อานวยการชานาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ เมื่อได้รับ การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปดารงตาแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
เขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผล
และความจาเป็นเป็นพิเศษ
กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่
อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้ งให้มีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการ หรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผล
และความจาเป็นเป็นพิเศษ
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ออกค าสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในแต่ ล ะวิ ท ยฐานะตามข้ อ ๘.๑ หรื อ ข้ อ ๘.๒ แล้ ว
ให้ส่งสาเนาคาสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวด ๕
(ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย

๔๖
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ
หลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ
นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการเชี่ ย วชาญ ต้ องมี ร ะยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง
ผู้ อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้ อานวยการช านาญการพิ เศษ มาแล้ วไม่น้อยกว่ า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารง
ตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้ อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
๑.๒ มี ก ารพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลงในต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา วิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการ
ช านาญการพิ เ ศษ หรื อ ในวิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการเชี่ย วชาญ แล้ ว แต่ ก รณี ในช่ ว งระยะเวลาย้ อ นหลั ง ๓ รอบ
การประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และมีผ ลการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลั ง ๔ ปี ต้องไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์
หากปีใดผู้อานวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาด ทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้นาระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้
กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือการดารงวิทยฐานะ
ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ เหลือ ๓ ปี
ติดต่อกัน มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1.๒ จานวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา
ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี
ทั้งนี้ ให้ ผู้ ขอและผู้ บั งคับ บั ญชาเป็นผู้ รับรองข้อมูล หลั กฐาน และคุณสมบัติของผู้ ขอหากภายหลั ง
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
๒. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
พิจารณาจาก
๑) รายงานผลการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอ
ได้พัฒ นาขึ้น และนาไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริ งในช่วงที่ดารงวิ ทยฐานะผู้ อานวยการ
ชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี
๒) การนาเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตามโครงการหรื อกิจ กรรมในแผนพัฒ นาสถานศึก ษา ที่เสนอในข้อ ๑) โดยแสดงให้ เห็ นถึงสภาพปัญหา ที่มา
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้นาเสนอเป็น
ไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์

๔๗
ด้ำนที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู
หรื อ ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น หรื อ มี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น
หรือเป็นต้นแบบและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้นาเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน ๑ ไฟล์
ด้ำนที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ สาหรับคาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑) วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
สถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ที่ขอรับการประเมิน จานวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF
๒) วิทยฐานะผู้ อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผ ลงานทางวิช าการ ซึ่งเป็นผลงานวิจั ย
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็ นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จานวนอย่างละ ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับ
การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ บ ทความวิ จั ย ในวารสารวิ ช าการที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ของศู น ย์ ดั ช นี การอ้ า งอิ ง วารสารไทย
หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่
ในช่ว งระยะเวลาย้ อนหลั ง ๔ ปี หรื อ ๓ ปี แล้ ว แต่ก รณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดารงวิทยฐานะ
ของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะนับถึงวันที่ยื่นคาขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือเพื่อให้ มี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จานวน ๓ คน โดยประเมิน
ผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
และไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้ ำนที่ ๒ ด้ านผลลั พธ์ ในการพั ฒ นาการบริ ห ารสถานศึ กษา ต้ องได้ คะแนนจากกรรมการแต่ ล ะคน
ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๗๕ ส าหรั บ การขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะผู้ อ านวยการเชี่ ย วชาญ และไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๘๐
สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้ ำ นที่ ๓ ด้ า นผลงานทางวิ ช าการ ต้ อ งได้ ค ะแนนจากกรรมการแต่ ล ะคน ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ ๗๕
สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน
ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี นาข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA
กรณี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ผลงานทางวิ ช าการ หาก ก.ค.ศ. มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ มี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่ ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี นาข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA

๔๘
๖. ผู้ ที่จ ะได้รั บ การแต่งตั้งให้ เลื่ อนเป็นวิทยฐานะผู้ อานวยการเชี่ยวชาญพิ เศษ จะต้องผ่ านการพัฒ นา
ก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
๘. ให้พิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี หากภายหลั งตรวจสอบพบว่ามีการดาเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ อไม่ปฏิบัติให้ เป็นไป
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารนี้ หรื อ มี ก ารด าเนิน การที่ มิ ช อบใด ๆ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ ข อเลื่ อน
วิทยฐานะและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี
วิธีกำร
๑. ผู้ ที่มีคุณสมบั ติตามหลั กเกณฑ์ข้อ ๑ และประสงค์จะขอเลื่ อนวิทยฐานะ ให้ ยื่นคาขอต่อส านักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ แล้ ว แต่ ก รณี ได้ ต ลอดปี ภาคเรี ย นละ ๑ ครั้ ง
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน หน่ ว ยงานการศึ ก ษา หรื อ ส่ ว นราชการดัง กล่ า ว น าข้ อ มู ล เข้ า สู่ ร ะบบ DPA พร้ อ มหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ผลการพัฒ นางานตามข้ อตกลงในช่ว งระยะเวลาย้อ นหลั ง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ
การประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF
๑.๒ รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึก ษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน ๑ ไฟล์
๑.๓ ไฟล์วีดิทัศน์ จานวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย
๑) ไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ น าเสนอการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ นวั ต กรรม
ทางการบริ ห าร ตามโครงการหรื อกิจ กรรมในแผนพัฒ นาสถานศึ กษา ที่เสนอไว้ในข้อ ๑.๒ ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึง
สภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาสถานศึกษา จานวน 1 ไฟล์
๒) ไฟล์วีดิทัศน์การนาเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ครู และสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ ๑.๒ จานวน ๑ ไฟล์
๑.๔ ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ทั้งนี้ หากผู้ ขอประสงค์จ ะยื่ น คาขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสื อแจ้งมติไม่อนุ มั ติ
ผลการประเมินคาขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน
๒. ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ไปยั ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เพื่ อ ตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA
สาหรับผู้ขอสังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่วนราชการดังกล่าวตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ จากระบบ DPA
กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วน ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรื อ ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ เสนอ กศจ. หรื อ อ.ก.ค.ศ. ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติก่อนส่งผ่านข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานตามที่กาหนดดังกล่าว
ในระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มี คุณสมบัติ หรือข้อมูลคาขอและ
หลั กฐานตามที่กาหนดไว้ใ นวิธีก ารข้ อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรื อ ไม่ครบถ้ว น ให้ ส่ งเรื่องคืนพร้ อ มเหตุ ผ ล
ผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ

๔๙
๓. ให้สานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔
เพื่อดาเนินการต่อไป
กรณี ที่ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้ ว ปรากฏว่ า ผู้ ข อเป็ น ผู้ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ หรื อ ข้ อ มู ล ค าขอ
และหลักฐานตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑.๑ - ข้อ ๑.๔ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล
ผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการ ตามข้อ ๒ แล้วแต่กรณี โดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ
๔. ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้สานักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑
ด้ า นทั ก ษะการวางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรือ นวัต กรรมทางการบริ ห าร ด้ า นที่ ๒
ด้ า นผลลั พ ธ์ ใ นการพั ฒ นาการบริ ห ารสถานศึ ก ษา และด้ า นที่ ๓ ด้ า นผลงานทางวิ ช าการ จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การกาหนดบัญชีรายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิ และ
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ดาเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และให้สานักงาน ก.ค.ศ. ส่งข้อมูล
ของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินดาเนินการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ต่อไป
๕. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
๕.๑ ให้ คณะกรรมการประเมิ นด าเนิ นการประเมิ นให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ คู่ มื อการประเมิ น
และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ ควรดาเนินการประเมินให้แ ล้วเสร็จโดยเร็ ว นับแต่วันที่
สานักงาน ก.ค.ศ. ส่งคาขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
๕.๒ กรณีคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ แล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ ๓
เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน ผ่านเกณฑ์
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุง ตามข้อสังเกตของกรรมการได้ภายใน ๖ เดือน
นั บ แต่ วั น ที่ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. แจ้ ง มติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรผ่ า นระบบ DPA ให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ทราบ
เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ไฟล์ PDF จานวน ๑ ชุด ผ่านระบบ DPA ตามที่กาหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๒ ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อส่งผลงาน
ทางวิชาการให้คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ.
เห็นชอบให้สานักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมการคนอื่นแทนได้ โดยให้ดาเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้คณะกรรมการประเมินส่ งข้อมูลผลการประเมิน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด เข้าสู่ระบบ DPA
ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อนาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา
๕.๓ กรณีผู้ ขอเลื่ อนวิทยฐานะไม่ส่ งผลงานทางวิช าการที่ ปรับปรุงตามข้อสั งเกตภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
๖. การพิจารณาดาเนินการของ ก.ค.ศ.
ให้สานักงาน ก.ค.ศ. นาผลการประเมินของกรรมการทั้ง ๓ คน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
แล้ ว ให้ ส านั กงาน ก.ค.ศ. แจ้ งมติเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรผ่ า นระบบ DPA ไปยังหน่ว ยงาน หน่ว ยงานการศึ ก ษา
หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ที่ผ่านการอนุมัติ ให้เผยแพร่
ต่อสาธารณะได้

๕๐
๗. การขอเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ให้ ผู้ ข อยื่ น ค าขอพร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐาน ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวิ ธี ก าร ข้ อ ๑.๑ - ข้ อ ๑.๔ ต่ อ ส านั ก งาน
เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา หรื อส านั กบริ ห ารงานการศึ ก ษาพิเ ศษ แล้ ว แต่กรณี เพื่อดาเนิน การตามวิธี ก ารที่ ก าหนด
โดยต้องส่งผ่านข้อมูลในระบบ DPA ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
กรณีที่คณะกรรมการประเมิ น ผลงานทางวิช าการ พิจารณาแล้ ว เห็ นว่า ควรมี ก ารปรับ ปรุ ง ผลงาน
ทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่
ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๘. การแต่งตั้ง
๘.๑ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อานวยการ
เชี่ ย วชาญ และให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นอั น ดั บ คศ. ๔ กรณี ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นถึ ง ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ คศ. ๔ แล้ ว
ให้ ได้รั บ เงิ น เดือนสู งกว่าขั้นสู งของอันดับ คศ. ๔ ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้ว ยการให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
๘.๒ วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
กรณี ที่ ก.ค.ศ. มี ม ติ อ นุ มั ติ และผ่ า นการพั ฒ นาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่ ก.ค.ศ. กาหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
นาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอันดับ คศ. ๕
ทั้งนี้ เมื่อออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะตามข้อ ๘.๑ หรือ ข้อ ๘.๒ แล้วให้ส่งสาเนา
คาสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดในหมวด ๖
(ว ๑๐/๒๕๖๔) ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย

๕๑

แผนภำพที่ 4 วิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่มา : สานักงาน ก.ค.ศ.

แผนภำพที่ 5 แสดงหลักฐานประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มา : สานักงาน ก.ค.ศ.

๕๒

รูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ก.ค.ศ. กาหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการประเมินคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. ไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ นวั ต กร รมทางการบริ ห าร
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
กาหนดให้มีรูปแบบการจัดทาและคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
๑.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดทาขึ้นภายหลังจากที่ได้กาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาแล้ว
โดยนาเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใช้กลยุทธ์ หรือเครื่ องมือ หรือนวัตกรรมการบริหารในการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลและประสบผลสาเร็จ แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหา หรือประเด็นการพัฒนา
การแก้ปัญหาสถานศึกษา ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นาเสนอต้องสะท้ อนระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิท ยฐานะ
ที่ขอรั บ การประเมิน สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา แรงบันดาลใจ กรอบแนวคิด ปรัช ญาในการกาหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา การออกแบบกลยุทธ์การบริหาร การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร การทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมของครู
ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูและชุมชน การปฏิบัติที่ดีจากการบริหาร
สถานศึกษา การประเมินและปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๑.๒ การถ่ายทาและการนาเสนอไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร
กาหนดให้มีรูปแบบและลักษณะสาคัญทางเทคนิค ดังนี้
๑) รูปแบบการถ่ายทาไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นการบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง โดยฉากหลัง
จะต้องไม่มีบุ คคลอื่นใดมาร่ วมน าเสนอ ในการนาเสนออาจใช้สื่ อช่วยในลั กษณะของภาพนิ่ ง ข้อความ สั ญลั กษณ์
ภาพเคลื่ อ นไหว และอาจมี ก ารสอดแทรก (Insert) ภาพ หรื อ น าเสนอในรู ป แบบ Power Point ด้ ว ยก็ ไ ด้
โดยการนาเสนอให้ใช้การพูดหรือนาเสนอเป็นภาษาไทยด้วยตนเองเท่านั้น การถ่ายทาให้ใช้กล้องถ่ายทาแบบตัวเดียว
(Single video camera) ไม่ มี ส่ ว นน าใด ๆ ของไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ (No Title) ไม่ มี ด นตรี ป ระกอบหรื อ สอดแทรก
ไม่มีการหยุดการถ่ายทา (One Take recording) ไม่มีการตัดต่อ (Un - Editing) ไม่มีการแต่งเติมภาพ (No effect)
ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในการถ่ายทาทั้งสิ้น
๒) ลักษณะสาคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์
(๑) ความละเอียดของไฟล์ วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสี ยงที่ชัดเจนเพี ยงพอที่จะสามารถประเมิ น ได้
ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp๔
(๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๕ นาที
ทั้ งนี้ ให้ ส่ งไฟล์ วี ดิ ทั ศน์ การพั ฒ นาการบริ หารสถานศึ กษา กลยุ ทธ์ การใช้ เครื่ องมื อหรื อนวั ตกรรม
ทางการบริหาร จานวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น

๕๓
๒. ไฟล์วีดิทัศน์การนาเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
๒.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ ที่แสดงให้เห็ นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณ ภาพ
สถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ หรือเกิดนวัตกรรม
การบริหาร หรือการจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best practice) โดยมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงผลลัพธ์
(Outcomes) จากการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การถ่ายทาวีดิทัศน์การนาเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
กาหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสาคัญทางเทคนิค ดังนี้
๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์การนาเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการนาเสนอให้เป็นลักษณะ
การอธิบายการปฏิบัติงานของตนเอง สะท้อนผลลัพธ์ของการบริหารที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
และภาพรวมของสถานศึ ก ษา อาจน าเสนอร่ อ งรอยชิ้น งาน/ผลงานที่เ ป็ นผลลั พ ธ์ ผลกระทบจากการบริห าร
ที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับประเด็นที่ท้าทายและเป้าหมายการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาในปีงบประมาณนั้นๆ
โดยผลงานของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอาจมี ไ ด้ ห ลากหลายรู ป แบบ และควรเชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นา
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา ผลงานควรจะน าเสนอให้ เ ห็ น ทั้ ง ที่ประสบความส าเร็จ มาก ประสบความส าเร็ จ น้ อ ย
หรือที่ยังมีปัญหาท้าทายซึ่งยังไม่ประสบความสาเร็จด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบและตระหนักถึง
จรรยาบรรณในการนาเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างการบรรยายให้มีการสอดแทรก
(Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่ว นนา (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษ ที่สร้างขึ้น
(No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนาเสนอ แต่อาจใช้การนาเสนอผ่านโปรแกรมการนาเสนอได้
ได้แก่ Power point, Keynote, Google Slide หรืออื่น ๆ
๒) ลั ก ษณะส าคั ญ ทางเทคนิ ค ของไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ก ารน าเสนอผลลั พ ธ์ ใ นการพั ฒ นาการบริ ห าร
สถานศึกษา
(๑) ความละเอี ย ดของไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ต้ อ งมี ภ าพและเสี ย งที่ ชั ด เจนเพี ย งพอที่ จ ะสามารถ
ประเมินได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp๔
(๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาที
โดยให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การนาเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จานวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น

๕๔

คำชี้แจงกำรดำเนินกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน
ด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารประเมิ นตาแหน่ งและวิ ทยฐานะข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา (ว 10/2564) หมวด 7 ได้ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น การขอมี วิ ท ยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบ
ตามจ านวนรอบการประเมิ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นหมวด 3 - หมวด 6 แล้ ว แต่ ก รณี สามารถน าผลการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านที่ 3 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
มารายงานรวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
หรื อเลื่ อนวิทยฐานะ ในช่ว งระยะเวลาเปลี่ยนผ่ าน ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ดังนั้ น เพื่อให้ มี
ความชัดเจนในการดาเนินการประเมินดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงมีมติให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
ดาเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด สามารถนามานับรวมกับ
ผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี้
ก. กำรยื่นคำขอปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566)
กรณี ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประสงค์ จ ะน าผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับ
ผลการพั ฒนางานตามข้ อตกลง ให้ ร ายงานผลการพั ฒนาคุ ณภาพในการบริ หารจั ดการสถานศึ กษา และผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้
1. ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง ด าเนิ น การประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดในคู่ มื อ การประเมิ น ฯ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารฯ
ว 17/2552 ที่ได้กาหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่า
ระดับคุณภาพที่ได้เป็นคะแนนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ในหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2564 โดยเปรียบเที ยบผลการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3
ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว
2. นาผลการประเมินตามข้อ 1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้

๕๕
(1) ผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552
รำยกำรประเมิน

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับคุณภำพที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
……………………………
(6)
1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ……………………………
(6)
1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียน
…………………………… ไม่ประเมิน
1.4 ผลการทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS
……………………………
(6)
และหรือผลการทดสอบอื่น ๆ ของระดับชาติ
ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา
1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
…………………………….
(5)
1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
…………………………….
(5)
ที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู
……………………..…….. ไม่ประเมิน
2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ
…………………………….
(8)
2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย
……………………………. ไม่ประเมิน
2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
…………………………….
(8)
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานเอกชน
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา …………..……………….. ไม่ประเมิน
3.2 ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ …………………………….
(8)
4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น
……………………………. ไม่ประเมิน
5. ปริมาณและสภาพของงาน
…………………………….
(8)
รวมคะแนน
60
สรุป ผลการประเมิน
 ผ่านเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์

………..
………..
………..
………..
………..
………..

………..
………..
………..
………..

...........
...........
………..
………..
………..

๕๖
(2) กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
ปีงบประมาณ พ.ศ. .....
ระหว่างวันที่………ถึงวันที่.........

เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ…….
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ…….
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ…….
สรุป ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์

ข. กำรยื่นคำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลำคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2567)
กรณี ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประสงค์ จ ะน าผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับ
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้
1. ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลง ด าเนิ น การประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ในการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษา ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดในคู่ มื อ การประเมิ น ฯ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ
ว 17/2552 ที่ได้กาหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่า
ระดับคุณภาพที่ได้เป็นคะแนนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้ในหนั งสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2564 โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3
ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว
2. นาผลการประเมินตามข้อ 1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้
(1) ผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552
รำยกำรประเมิน
1. ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้เรียน
1.4 ผลการทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS
และหรือผลการทดสอบอื่นๆของระดับชาติ
ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา
1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563

ระดับคุณภำพที่ได้

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

(6)
(6)
ไม่ประเมิน
(6)

………..
………..
………..
………..

…………………………….
…………………………….

(5)
(5)

………..
………..

๕๗
รำยกำรประเมิน

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับคุณภำพที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

2. ผลการพัฒนาที่เกิดกับครู
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู
……………………..…….. ไม่ประเมิน
2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ
…………………………….
(8)
2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย
……………………………. ไม่ประเมิน
2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
…………………………….
(8)
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานเอกชน
3. ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา …………..……………….. ไม่ประเมิน
3.2 ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ …………………………….
(8)
4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น
……………………………. ไม่ประเมิน
5. ปริมาณและสภาพของงาน
…………………………….
(8)
รวมคะแนน
60
สรุป มีผลการประเมิน
 ผ่านเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์

………..
………..
………..
………..

...........
...........
………..
………..
………..

(2) กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
ปีงบประมาณ พ.ศ. .....
ระหว่างวันที่………ถึงวันที่.........

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ…….
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ…….
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ…….
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ปีงบประมาณ พ.ศ. .....
กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ…….
ระหว่างวันที่………ถึงวันที่.........
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ…….
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ…….
สรุป ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์

๕๘

แนวปฏิบัติกำรดำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน
1. คาขอ ว 17/2552, ว 10/2554 ที่ยื่นไว้ก่อน 1 ตุลาคม 2564 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ยื่นขอเกณฑ์ใหม่ให้ทาหนังสือยกเลิกคาขอเดิม)
2. ผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อน 1 ตุลาคม 2564 ถ้ามีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552, ว 10/2554 ภายใน
30 กันยายน 2565 ให้สามารถยื่น ว 17/2552, ว 10/2554 ได้ภายใน 30 กันยายน 2565
3. ผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อน 1 ตุลาคม 2564 ถ้ามีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552, ว 10/2554 ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2565 ให้สามารถยื่น ว 17/2552, ว 10/2554 ได้ภายใน 30 วันนับแต่มีคุณสมบัติครบ
4. ผู้ที่บรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ให้ยื่นคาขอตาม ว 10/2564 เท่านั้น

๕๙

บรรณำนุกรม
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. กรุงเทพมหานคร, 2560.
(เอกสารอัดสาเนา).
ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔.๐ ก.หน้า 14. 2560.
สานักงาน ก.ค.ศ. คู่มือการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสารอัดสาเนา)
. มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564).กรุงเทพมหานคร, 2564.
(เอกสารอัดสาเนา).
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.3/๐๕๒๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2564) กรุงเทพมหานคร, 2564.
(เอกสารอัดสาเนา).
. ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.3/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564).กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสาร
อัดสาเนา)
สานักนายกรัฐมนตรี. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. กรุงเทพมหานคร, 2561. (เอกสารอัดสาเนา).

๖๐

QR CODE

ภาคผนวก
ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตกิ าร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะผู้จัดทำ
คณะที่ปรึกษำ
1. นายอัมพร พินะสา
2. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
3. นายชูชาติ ทรัพย์มาก
4. นางสุวารี เคียงประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงำน
1. นายอนันต์ พันนึก
2. นายพิเชฐร์ วันทอง
3. นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
4. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
5. นายชูชาติ แก้วนอก
6. นายพัชระ งามชัด
7. นายอาวุธ ทองบุ
8. นายปรีดี โสโป
9. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี
10. นายวาทยุทธ พุทธพรหม

ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนางโอก (อ่อนอานวยศิลป์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

11. นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
12. นายอรุณ โต๊ะหวันหลง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสตูลวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
13. ส.ต.ท. เอกชัย จันทาพูน ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนป่าซางเหนือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
14. นางสุภาพร พาภักดี
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
15. นายวุฒิชัย จาปาหวาย
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
16. นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
17. นางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
18. นางฉวีวรรณ โยคิน
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
19. นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
20. นายนาวี เวทวงศ์
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
21. นางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
22. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
23. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
24. นางขนิษฐา ภูชมศรี
ครู
โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
25. นางพิสมัย กองธรรม
ครู
โรงเรียนบ้านจับไม้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

26. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ ครู
โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
27. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย ครู
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
28. นางสาวสุดคนึงนิจ โกษาแสง ครู
โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
29. นางอัจฉรา เอี่ยมบารุง
ครู
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
30. นางสาวบุตรียา รัตนมณี ครู
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
31. นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล ครู
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
32. นางสาวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ ครู
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
33. นายร่มเกล้า ช้างน้อย
ครู
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
34. นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ ครู
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
35. นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
36. นายสังคม จันทร์วิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. นางสาวธัญญามาศ กนกากร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38. นางสาวชุลี วราศรัย
39. นางสาวนัยนา สาริกา
40. นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
41. นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว
42. นางนรินทร ดุษดี
43. นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล

44. นางสาวขวัญตา ดาสว่าง
45. นางสาวภาพร ชนะสุข
46. นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์
47. นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม
48. นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์
49. นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ช่วยปฏิบัติราชการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50. นางสาวมณีรัตน์ โทพรม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52. นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54. นายอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม
พนักงานพิมพ์ดีด
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------- ***** ------------ ***** ----------- ***** ------------

