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

กลมุ่ ส่งเสริมประสานการบริหารงานบ ุคคล
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบ ุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

คำนำ
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ต ระหนัก ถึง ควำมส ำคัญ ของหลัก เกณฑ์
และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ตำมหนังสือ
ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวั น ที่ 20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่ งผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำ
ตำมหนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวั นที่ 20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่ งศึ ก ษำนิ เทศก์
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 และตำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์
และวิธีกำรดังกล่ำวกำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
(Performance Agreement : PA) ทุ ก ปี ง บประมำณ เพื่ อ ให้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
มีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะที่คำดหวัง
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จึ ง ได้ จั ด ท ำแนวทำงกำรด ำเนิ น กำร
ตำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ำรประเมิ น ต ำแหน่ งและวิท ยฐำนะข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำแหน่งครู เพื่อให้ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ชัดเจน
และครอบคลุมเกี่ยวกับกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหรือปรับประยุกต์
กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกับกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรประเมิน
ประสิท ธิภ ำพและประสิ ท ธิผ ลในกำรเลื่ อ นเงิน เดือ น และกำรประเมิน เพื่อ คงวิท ยฐำนะ ตำมหลัก เกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกับบริบทในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๓) บัญญัติไว้ว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ครู แ ละอาจารย์ ให้ ไ ด้ ผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพในการสอน รวมทั้ ง มี ก ลไกสร้ า งระบบ
คุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงานบุ ค คลของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ” ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
ที่กาหนดให้ ปฏิรู ป ประเทศไว้ ๖ ด้าน หรือ ๖ ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กระบวนการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าสาคัญต่อการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ
ที่กาหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งแผนการปฏิ รูป
ประเทศด้านการศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้กาหนดกิจกรรมและยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา (Enhance Quality of Education) ครอบคลุมผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะเจตคติที่ถูกต้องและรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่อง
การดารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่ว มกับผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งครู อาจารย์
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เรื่ องและประเด็นปฏิรู ป ได้กาหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่องเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ของการปฏิ รู ป
การศึกษาข้างต้น ในเรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครู
ที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู (๒) การพัฒนาวิชาชีพครู
(๓) เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม (๔) การพัฒนา
ผู้ บริ หารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (๕) องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนแผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ได้ กาหนดแนวทางการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะสาหรับ
ตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ
หรือความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและการแต่งตั้ง และกระทรวงศึกษาธิ ก าร
มีนโยบายในการปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นการพั ฒนาวิชาชีพ
มากกว่าการจัดทาผลงานวิชาการ มีการบูรณาการการทางานที่เชื่อมโยงกัน โดยมีการประเมินที่ไม่ ยุ่งยาก
ไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม จากงานวิจัยในโครงการการสังเคราะห์ระบบและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู
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จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่การปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษาแนวคิด
และรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า จากรายงานของ OECD/UNESCO
เมื่อปี ๒๐๑๖ และจากผลการศึกษาของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่าระบบการสนับสนุนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่น การพัฒนาวิทยฐานะไม่ยึดโยงกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนไม่มีโครงสร้างเวลาพอที่ครูจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนการสอนในรูปแบบชุมชนวิชาชีพ
และผู้บริหารโรงเรียนยังขาดศักยภาพในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาครูรูปแบบชุ มชนวิชาชีพ
และปัจจัยสาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู คือ ภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียน
ซึ่งต้องมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร การกากับและประเมินการสอนของครู การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาครู และสนับสนุนวัฒนธรรมการทางานในโรงเรียนแบบร่วมมือกัน ตามลาดับ
ดังนั้น เพื่อความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนปฏิรูป การศึกษา และแนวนโยบายกระทรวงศึก ษาธิการ สานักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ใช้การวิจัยเป็น ฐาน
ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ และหน่ว ยงาน ที่เกี่ยวข้อ ง
มากาหนดเป็น กรอบแนวคิด สาคัญ ในการดาเนิน การปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมิน วิท ยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหัวใจสาคัญที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ความสาเร็จ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่
ให้สอดคล้องกับเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการให้ตอบสนองต่อนโยบาย รวมถึงหลักการและแนวคิดในเชิงวิชาการ
เ ช่ น Back to school Focus on classroom Teacher Performance Powerful Pedagogies Students Outcomes
Teacher as a Key of Success Execute and Learn Apply and Adapt Solve the Problem )
รั บ รู้ ปั ญ หาและสามารถแก้ ปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การชั้ น เรี ย น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รีย น
มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ริ เริ่ ม พัฒนา (Originate and Improve) คิดค้น ปรับเปลี่ ยน (Invent and Transform)
สร้ างการเปลี่ ย นแปลง (Create an Impact) สามารถสร้างผลกระทบให้ เกิดขึ้น นอกเหนือจากห้ องเรี ย น
สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (School as an Organization) การจัดระบบการบริหาร
การจั ด การในสถานศึ ก ษาต้ อ งมุ่ ง เน้ น งานหลั ก ของครู แ ละผู้ อานวยการ สถานศึ ก ษา ลดความซ้าซ้ อ น
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนกับการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา ๕๔) และการคง
วิท ยฐานะ (มาตรา ๕๕) เป็น เรื่อ งเดีย วกัน (ใช้ตัว ชี้วัด เดีย วกัน ) School Professional Community
การจัดทา PLC เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรกาหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้อานวยการสถานศึกษาด้วย Support System ควรเป็นระบบ Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
การพัฒนาต่าง ๆ ครูต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจาเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ในส่วนของครู สานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ครูที่มีศักยภาพนอกจากจะต้องมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตาม
ศักยภาพ จึ งได้น าความคิดเห็ นของนั กวิช าการและผลการวิจัยดังกล่ าวมาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู โดยครูต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตาแหน่งและวิทยฐานะ และต้องสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ เพื่อร่วมขั บเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้กาหนด
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
ตามภาพประกอบที่ ๑ ดังนี้
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วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะ

- สร้างการเปลีย่ นแปลง
(Create an Impact)

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- คิดค้นและปรับเปลีย่ น
(Invent and Transform)

วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
- ริเริ่มพัฒนา
(Originate and Improve)

วิทยฐานะชานาญการ
- แก้ปญ
ั หา
(Solve the problem)

ตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
- ปรับประยุกต์
(Apply and Adapt)

ภำพประกอบที่ ๑ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู
ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครู ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.๓/ว ๙ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
คาดหวังจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เพื่อให้ครูได้ พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูง ขึ้ น
ตามระดับวิทยฐานะ และทาให้กระบวนการพัฒนาเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรีย นมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจาวิช า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สาคัญ
ตามหลักสูตร
2. ครูและผู้บริหารเข้าถึงห้องเรียนมากขึ้น ทาให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละห้องเรียน
สามารถนามากาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละปีงบประมาณ ทาให้ข้าราชการครูได้ทราบถึง
จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจะทาให้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน และสามารถนาผลการพัฒนา
มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
4. การน าระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ เป็นการลดภาระการจัดทาเอกสาร ประหยัดงบประมาณ
ในการประเมิน และทาให้ระบบการประเมินโดยรวมมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น
๕. เกิ ด การเชื่ อ มโยงบู ร ณาการ (Alignment and Coherence) ในระบบการประเมิ น วิ ท ยฐานะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน
ลดความซ้าซ้อนและงบประมาณในการประเมิน
๖. ทาให้ มี Big data ในการบริ ห ารงานบุค คลในหลายมิติ และสามารถนาไปใช้เ ป็นข้ อ มูล ส าคั ญ
ในการวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้กาหนดระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีความเชื่อมโยงบูรณาการกับ ระบบ
การประเมิน เพื่ อ เลื่ อนเงิน เดื อนและการประเมินเพื่ อ คงวิท ยฐานะ ตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมโยงของระบบการประเมิน
ตามภาพประกอบที่ 2 ดังนี้

กำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ตำแหน่งครู

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ

ม.55 คงวิทยฐำนะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับกำรประเมิน

กำรประเมินดำรงวิทยฐำนะ
รอบปีที่ 1

รอบปีที่ 2

รอบปีที่ 3

Performance Appraisal: PA
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
ครูและมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ

ม.54 เลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

1. มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ
การประเมิน
2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่กาหนด
โดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบผ่านเกณฑ์
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กำรประเมินและผลงำนที่เสนอ
ด้ำนที่ 1 ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชัน้ เรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ไฟล์วีดิทัศน์
ด้ำนที่ 2 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
- ผลงาน/ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้
ด้ำนที่ 3 ผลงำนทำงวิชำกำร (ชช/ชชพ)
- ผลงานวิจัยการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ชช)
- ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ชชพ)
(ตีพิมพ์เผแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (TCI) ชชพ)

ภำพประกอบที่ 2 ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู

5
นิยำมศัพท์ สำหรับตำแหน่งครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
(หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0209.3/ว 9 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564)
“ผู้อำนวยกำรสถำนศึก ษำ” ให้ห มายความรวมถึง ผู้อานวยการสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการ
“รอบกำรประเมิน ” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
ซึ่งกาหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
“ผลลัพธ์ก ำรเรียนรู้ข องผู้เ รียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติก รรม
หรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการมากขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการหรื อกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและดาเนินการ
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติ” (Performance) ของผู้เรียนที่ปรากฏ
ภายหลังการเรียนรู้
“ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง
ที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจานงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจาวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะที่สาคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่ คาดหวังของตาแหน่ง
และวิท ยฐานะที่ดารงอยู่ และสอดคล้อ งกับ เป้า หมายและบริบ ทสถานศึก ษา นโยบายของส่ว นราชการ
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อานวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
“ระบบกำรประเมิ นวิ ทยฐำนะดิ จิทั ล (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่ า ระบบ DPA
หมายความว่า ระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบออนไลน์
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ
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ส่วนที่ 2
แนวทำงกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
(Performance Agreement : PA)
ตามที่ ก . ค . ศ. ได้ กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมิน ตาแหน่ง และวิท ยฐานะข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงได้จัดทาแนวทางการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่งและวิทยฐานะ ดังนี้
องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง ประกอบด้วย
๑. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒. ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยนหรือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบ ทสถานศึกษา
นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ
องค์ประกอบของข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน PA

ส่วนที่ 1
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งครู
และภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ผลกำรปฏิบัติงำน
 ด้านการจัดการเรียนรู้
 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ภำพประกอบที่ 3 องค์ประกอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ส่วนที่ 2
ข้อตกลงประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
 ปรับประยุกต์
ครูชานาญการ
 แก้ไขปัญหา
ครูชานาญการพิเศษ
 ริเริ่มพัฒนา
ครูเชี่ยวชาญ
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 สร้างการเปลี่ยนแปลง
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กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ให้ ข้ า ราชการครู จั ด ท าข้ อ ตกลงในการพั ฒ นางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามวิ ท ยฐานะ
ของตนเองทุกปีงบประมาณ เมื่อครบคุณสมบัติและถึงเวลาเลื่อนวิทยฐานะให้เลือกประเด็นท้าทายเพิ่มอีก ๑ ระดับ
ตามระดับความคาดหวังของวิทยฐานะ ตามแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 1/ส ในระดับวิทยฐานะ
ที่ดารงอยู่ เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามภาพประกอบที่ 5

ตำมแบบ PA 1/ส ของครูชำนำญกำร
ภำพประกอบที่ 4 การเขียนประเด็นท้าทายเมื่อใกล้ครบคุณสมบัติ
 กรณี ที่ ข้ า ราชการครู ย้ า ยระหว่ า งปี ง บประมาณ ให้ จั ด ท าข้ อ ตกลงในการพั ฒ นางานกั บ
ผู้อานวยการสถานศึกษาคนใหม่
 กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่ งตั้งให้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ให้จัดทา
ข้อตกลงในการพัฒนางานในตาแหน่งครูกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ทาการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทาข้อตกลงไว้เดิม
ให้ข้าราชการครูจัดทารายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่

ครู

เสนอ
ผอ.สถำนศึกษำ

จะพัฒนำผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
ภำยในรอบปี
กำรประเมิน

เพื่อแสดง
เจตจำนงว่ำ

ควำมรู้

ข้อตกลง
ในกำรพัฒนำงำน

เงินเดือน
วิทยฐำนะ
คง วฐ.

ทักษะ
ให้ผู้เรียนมี
กำรพัฒนำ
ผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้น

สอดคล้องกับ

คุณลักษณะ

ประจำวิชำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะที่สำคัญ
ตำมหลักสูตร

สะท้อนให้
เห็นถึง
เป้ำหมำยและบริบท
สถำนศึกษำ

ภำพประกอบที่ 5 แนวทางการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
นโยบำยส่วนรำชกำร
และกระทรวงศึกษำธิกำร
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กำรนำผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวด ๓ หมวด ๔ และแนวปฏิบั ติการดาเนินการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่กาหนดไว้ในหมวด ๕ แล้วแต่กรณี
2. ใช้เป็นผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู เพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ
ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามนัยมาตรา ๕๕
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวด ๖
3.ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
1. รูปแบบการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA ๑/ส ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
ผู้จัดทาข้อตกลง
๒. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและให้นาเสนอรายวิชาหลักที่ทาการสอน โดยเสนอในภาพรวม
ของรายวิชาหลักที่ทาการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชาสามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒/ส
๓. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA ๑/ส ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
(Outcomes) และตัว ชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน ผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดาเนินการประเมิน ตามแบบ PA ๒/ส จากการปฏิบัติงานจริง
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนา
งานตามข้อตกลงเป็นสาคัญโดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน

PA 1/ส
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ส่วนที่ 3
แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง
และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
ก.ค.ศ. มี ม ติ ก าหนดภาระงานของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ล ากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังต่อไปนี้
ภาระงาน หมายถึง จานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น (ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) ดังนี้
1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จานวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน
2. งานส่ง เสริม และสนับ สนุน การจัด การเรีย นรู้ หมายถึง การปฏิบัติง านที่เ ป็น ประโยชน์ต ่ อ
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัด
ประสบการณ์ แผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) และแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ ฉพาะบุ ค คล (IP)
การวัดและประเมิน ผลการเรีย นรู้ การประเมินพัฒ นาการเด็ก การสร้างและพั ฒ นาสื่อ การเรียนการสอน
เป็นต้นและการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๓. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศึก ษาในด้า นต่า ง ๆ ที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เ รียนและคุณภาพการจัด การศึก ษาของสถานศึ ก ษา
เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น การประกันคุณภาพการศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
การบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น
๔. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุด เน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด
จำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ำ
ระดับกำรศึกษำ/ประเภท
1. ปฐมวัย
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พเิ ศษ
หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม)
4. การศึกษาพิเศษ
4.1 เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.2 ศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์

จำนวนชั่วโมงสอน
ตำมตำรำงสอน (ข้อ 2.1)
ไม่ต่ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำนวนชั่วโมงภำระงำนขั้นต่ำ
(ตำมข้อ 2.1 และข้ออื่นๆ)
ไม่ต่ากว่า 14 ชั่วโมง/สัปดาห์

ไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

ไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

ไม่ต่ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

ไม่ต่ากว่า 14 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
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กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานของครูสามารถเลือกเขียนได้ตามแนวทาง ๓ รูปแบบ คือ การเขียนตามแบบครูนิด
แบบครูหน่อย และแบบครูน้า ดังนี้
1. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูนิด
๑.๑ ศึกษาตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด จากคู่มือการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สานักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 72 – 101 (ตามระดับวิทยฐานะ)
๑.๒ ตั้งคาถามกับตัวเองว่า “ต้องทางานใด เพื่อตอบแต่ละตัวชี้วัด?”
๑.๓ เริ่มเขียน PA จากส่วนที่ 1
๑.๔ ในส่วนที่ ๒ ที่เป็นประเด็นท้าทายครูสามารถเลือกจากการเขียน
ส่วนที่ ๑ หรือเลือกจากปัญหาที่มาจากห้องเรียนหรือวง PLC
2. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูหน่อย
๒.๑ คิดประเด็นท้าทาย โดยหาปัญหาที่แท้จริงอาจเป็นปัญหา
จากบทเรียน ชั้นเรียน หรือนักเรียนรายบุคคล
๒.๒ เริ่มเขียน PA ส่วนที่ ๒ โดยใช้กระบวนการตามที่ครูถนัด
เช่น วิจัย กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ฯลฯ
๒.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ โดยตั้งคาถามกับตัวเองว่า
“ประเด็นท้าทายของเรา สามารถตอบตัวชี้วัดไหนได้บ้าง?”
แล้วเขียนส่วนที่ ๑ บางส่วน
๒.๔ เขียน PA ในส่วนที่ ๑ ให้ครบ โดยตั้งคาถามว่า
“ต้องทางานใด เพื่อตอบแต่ละตัวชี้วัดที่เหลือ?”

3. แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงแบบครูน้ำ
๓.๑ คิดประเด็นท้าทาย โดยหาปัญหาที่แท้จริง อาจเป็นปัญหา
จากบทเรียน ชั้นเรียน หรือนักเรียนรายบุคคล
๓.๒ ตั้งคาถามกับตัวเองว่า “ประเด็นท้าทายนี้ สามารถอธิบายอย่างไร
ได้บ้าง เพื่อตอบทุกตัวชี้วัดในส่วนที่ ๑?”
๓.๓ เริ่มเขียน PA ในส่วนที่ ๑ - ๒
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โดยครูผู้สอนสามารถดาเนินการได้ตามแนวทาง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ปั ญหา โดยการศึกษาสภาพปัญหาจากการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ และคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีหรือในภาคเรียนผ่านมา
2. เลื อกปั ญหาและคุณภาพที่ส่ งผลต่อ ผลลั พธ์ในการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญ
แล้วนามากาหนดเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานให้ส อดคล้ องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของมาตรฐาน
ตาแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าของผู้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน พร้อมทั้งระบุเรื่องของ ประเด็นท้ำทำย
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
3. ระบุประเภทของห้องเรียนที่ผู้จัดทาข้อตกลงปฏิบัติจริง
4. ระบุและเขียนส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง ได้แก่
1) ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2) งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งครู
2.1) เขียนระบุรายละเอียดของงาน (Tasks) ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะดาเนินการอย่างไร
โดยอาจระบุการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง ที่สอดคล้องกับ ประเด็นท้ำทำยใน ๑ รอบปีการประเมิน
ให้ครอบคลุมลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งของครู ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่
๒.๑.๑ ด้านการจัดการเรียนรู้
๒.๑.๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
๒.๑.๓ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
๒.๒) เขียนระบุผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากรายละเอียดของงาน (Tasks) ตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากประเด็นท้าทาย
๒.๓) เขียนระบุตัวชี้วัด (Indicators) ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น หรื อมีการพัฒ นามากขึ้น หรือผลสั มฤทธิ์สู งขึ้น โดยจะต้องระบุปริมาณและหรือคุณภาพ
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้
5. ระบุและเขียนส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรีย น โดยการเขีย นระบุเรื่องของประเด็นท้าทายที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวั ง
ตามตาแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่า แล้วเขียนบรรยายรายละเอียดของประเด็นท้าท้ายตามหัวข้อต่อไปนี้
1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สอน
เขียนบรรยายถึงสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งผลต่อผลลัพธ์
ในการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรี ย นที่ผู้ จัดทาข้ อ ตกลงเลื อ กมาเป็นประเด็ นท้ าทาย อาจระบุถึงผลการวิ เคราะห์
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตามบริบทของสถานศึกษา
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2) วิธีการดาเนินการให้บรรลุผล
เขียนบรรยายและระบุถึงวิธีการ หรือสื่อ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่นามาใช้ ในการแก้ไข
ปัญหาผลลัพธ์ในการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษาอาจระบุถึงเครื่องมือกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการดาเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายของประเด็นท้าทาย
3) ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
๓.๑) เชิงปริมาณ
เขียนระบุถึงจานวนหรือปริมาณหรือร้อยละของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ ทั้งนี้ อาจระบุเป็นข้อ ๆ

ภำพประกอบที่ 6 สรุปแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน
๓.๒) เชิงคุณภาพ
เขียนระบุถึงคุณภาพของผู้เรีย นที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือ
มีการพัฒนามากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามตาแหน่ง
และวิทยฐานะหรือสูงกว่าได้ ทั้งนี้ อาจระบุเป็นข้อ ๆ
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แนวทำงในกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ครูจัดทำ PA (PA 1/ส) เสนอ ผอ.สถำนศึกษำ ทุกปีงบประมำณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. ปีถัดไป)

กรอกข้อมูลส่วนตัว
(ครบถ้วน/ถูกต้อง)

เลือกสภาพห้องเรียน
ตามสภาพ
การจัดการเรียนรู้จริง

ประถมฯ/มัธยม
ปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ

ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพืน้ ฐาน
ห้องเรียนปฐมวัย
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

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

1. ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน

1. ชั่วโมงตามตารางสอน รวมจานวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ รายวิชา..............................................ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ รายวิชา..............................................ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ รายวิชา..............................................ชั่วโมง/สัปดาห์

2. งำนส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้

1. การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม..................................ชั่วโมง/สัปดาห์
2. การเตรียมการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้....................ชั่วโมง/สัปดาห์
3. การวัดและประเมินผล.........................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
4. .............................................................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
5. .............................................................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
6. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)...........ชั่วโมง/สัปดาห์

3. งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

1. งานบริหารงานวิชาการ......................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานบริหารงานงบประมาณ................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
3. งานบริหารงานบุค..............................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
4. งานบริหารงานทั่วไป..........................................................ชั่วโมง/สัปดาห์

4. งำนตอบสนองนโยบำย
และจุดเน้น

หมายถึง งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และส่วนราชการต้นสังกัด (สพฐ.)
- การแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน.........................................ชั่วโมง/สัปดาห์
- ................................................................................................ชั่วโมง/สัปดาห์
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2. งำนที่ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนตำแหน่งครู (ให้ระบุรำยละเอียดของงำนที่จะปฏิบตั ิในแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร
โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัติ
งำน (Tasks)
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด (Indicators)
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ที่จะดาเนินการพัฒนา
(Outcomes)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตามข้อตกลง ใน 1
ของงานตามข้อตกลงที่ ที่แสดงให้เห็นถึง
รอบ
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ การเปลี่ยนแปลง
การประเมิน
ผู้เรียน
ไปในทางทีด่ ีขึ้นหรือมี
การพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
เขียนงานครอบคลุม เมื่อทาตามงาน
ดูจากอะไรว่าผู้เรียน
มาตรฐานตาแหน่ง
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว เปลี่ยนแปลงแล้ว
ลักษณะงานทีน่ าเสนอให้ครอบคลุมถึง
ตามประเด็นท้าทาย เกิดอะไรขึ้น
และสามารถวัดได้
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
กับผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
(การเปลี่ยนแปลง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้าง
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน)
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ การวัด และประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศ ทีส่ ่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริมและสนับสนุน
เขียนงานทีส่ นับสนุน เมื่อทาตามงาน
ดูจากอะไรว่าผู้เรียน
ด้านที่ 1
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว เปลี่ยนแปลงแล้ว
กำรจัดกำรเรียนรู้
เกิดอะไรขึ้น
และสามารถวัดได้
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กับผู้เรียน หรือ
อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
หน่วยงานภายนอก
และรายวิชาการดาเนินการตามระบบดูแล
(การเปลี่ยนแปลง
ช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัตงิ านวิชาการ
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา และ
สถานศึกษา หรือ
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคี
หน่วยงานภายนอก)
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เขียนการพัฒนา
เมื่อทาตามงาน
ดูจากอะไรว่าผู้เรียน
ตนเองและวิชาชีพ
ที่เขียนในช่องแรกแล้ว เปลี่ยนแปลง
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
เกิดอะไรขึ้น
แล้วและสามารถวัดได้
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ที่สอดคล้อง
กับด้านที่ 1 หรือด้าน กับผู้เรียน ตนเองและ อย่างเป็นรูปธรรม
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ 2
วิชาชีพ
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
(การเปลี่ยนแปลง
และการนาความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
ตนเองและวิชาชีพ)
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ควำมสอดคล้อง

สภำพปัญหำ สำระหลักที่เลือก
ควำมคำดหวังตำมวิทยฐำนะ
มำตรฐำน ตัวชี้วัด ของสภำพปัญหำ
นโยบำย บริบทของโรงเรียน

ข้อสังเกต
- ประเด็นท้าทายที่เลือกต้องสามารถ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้
- ประเด็นที่ 2 ประเด็นท้าทายควรเริ่มจาก
ครูเป็นผู้กาหนด จากนั้นฝ่ายบริหารรวบรวม
ประเด็นท้าทายของคณะครูทั้งหมด
และสร้างเป็นประเด็นท้าทาย
ของฝ่ายบริหาร

แรงจูงใจ ควำมถนัดของตนเอง

องค์ประกอบของกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำย

1

สภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ และคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
 แบบแสดงผลการประเมินตัวชี้วัดรายปีของนักเรียน
 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5)
 ผลการประเมินระดับชาติ
 อื่น ๆ

2

ตำมควำม
คำดหวัง
ของวิทยฐำนะ

วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
 กาหนดเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาประเด็นปัญหา
 วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
 ขั้นตอนการพัฒนา
 อื่น ๆ

3

ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง

ผลลัพธ์เชิงปริมำณ
ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ
ตัวอย่ำง
กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
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ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กาหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
ให้ดาเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่กาหนด
องค์ประกอบกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของตาแหน่งครู ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง ทั้ง 3 ด้าน จานวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.4 การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน
ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 ตัวชีว้ ัด ได้แก่
2.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
2.2 ดาเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
2.4 ประสานการร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จานวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ทั กษะ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้
3.3 นาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
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คำชี้แจงกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้
1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตาแหน่งและวิทยฐานะ
ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
ระดับกำรปฏิบัติ
ตำแหน่ง
รำยละเอียด
ที่คำดหวัง
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติและเรียนรู้
สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติได้
(Execute & Learn)
ตามมาตรฐานตาแหน่ง
ครู
ปรับประยุกต์
สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
(Apply & Adapt)
จนปรากฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานตาแหน่ง
ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ
ระดับกำรปฏิบัติ
วิทยฐำนะ
ที่คำดหวัง
ครูชานาญการ
แก้ไขปัญหา
(Solve the Problem)
ครูชานาญการพิเศษ ริเริ่ม พัฒนา
(Originate & Improve)
ครูเชี่ยวชาญ
คิดค้น ปรับเปลี่ยน
(Invent & Transform)
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

สร้างการเปลี่ยนแปลง
(Create an Impact)

รำยละเอียด
สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้
คุณภาพ
การเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คาปรึกษาผู้อื่น
สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่และขยายผล
จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้คาปรึกษาผู้อื่น และเป็นผู้นา

สาหรับผู้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยให้ดาเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เมื่ อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครู ให้จัดทาข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนดกับผู้อานวยการสถานศึกษา
2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ
ให้ ผู้ ป ระเมิ น พิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู จากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ที่ได้ปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง โดยคานึงถึงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนที่เกิดจากการพัฒ นางานตามข้อ ตกลงเป็นส าคัญ
ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงาน และหลักฐานที่แสดงว่า
ผู้ขอรับการประเมินได้ดาเนินการตามตัวชี้วัด เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน ผลงาน/ชิ้นงาน
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และไม่ควรบังคับให้ครูทุกคนประเมินในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้
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คะแนน
1
2
3
4

ระดับคุณภำพ
ปฏิบัติได้
ต่ากว่าระดับที่คาดหวังมาก
ปฏิบัติได้
ต่ากว่าระดับที่คาดหวัง
ปฏิบัติได้
ตามระดับที่คาดหวัง
ปฏิบัติได้
สูงกว่าระดับที่คาดหวัง

รำยละเอียด
ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตาแหน่ง/
มาตรฐานวิทยฐานะที่ดารงอยู่
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งในตัวชี้วัดนั้น
อยู่บ้าง แต่ไม่ครบถ้วนและไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดารงอยู่
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดารงอยู่
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตาแหน่งและมีคุณภาพสูง
กว่ามาตรฐานตาแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดารงอยู่

เกณฑ์กำรให้คะแนนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
การประเมิน ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่ เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒ นาผลลั พธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน กาหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกาหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้
ค่ำคะแนนที่ได้
ระดับคุณภำพ
คะแนนเต็ม 10
คะแนนเต็ม 20
4
10.00
20.00
3
7.50
15.00
2
5.00
10.00
1
2.50
5.00
คณะกรรมกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ให้ผู ้อานวยการสถานศึ ก ษาแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการพัฒ นางานตามข้ อ ตกลง
จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร
๒. ผู้ที่ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ศึกษำนิเ ทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าศึกษานิ เทศก์
ชานาญการพิเศษ หรือผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผู้สอน
จำกสถำนศึก ษำอื่น ที่มีวิท ยฐานะไม่ต่ากว่า ครูชานาญการพิเ ศษ หรือ ผู้ท รงคุณ วุฒิน อกสถำนศึกษำนั้น
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงดังกล่าว อาจพิจารณาแต่งตั้ง
ได้มากกว่า ๑ คณะ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึ งวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวนข้าราชการครู
และบริบทของสถานศึกษา
กรณีที่ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู
ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้ง ผู้อานวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน
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กรอบเวลำกำรประเมินแบบบันทึกข้อตกลงพัฒนำงำน ( PA )

2

1

ภำพประกอบที่ 7 การตั้งเป้าหมายการพัฒนางานตามข้อตกลง
วิธีกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ละรอบการประเมิน
โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตาแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ทั้งนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริ งจากห้องเรียน การสังเกตการสอนทักษะ
การจัดการเรี ยนรู้ และการจั ดการชั้นเรียน การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ บรรยากาศชั้นเรี ยน
พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรื อชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้น จากการเรียนรู้
โดยข้าราชการครูไม่จาเป็นต้องจัดทาแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ข้ าราชการครู ต้ อ งมี ภ าระงานเป็ นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมี ผลการประเมิ นการพั ฒ นางาน
ตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
แบบประเมินผล
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

แบบสรุปผลกำรประเมิน
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

PA 2/ส

PA 3/ส

20

ส่วนที่ 5
กำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดแบบเสนอขอรับการประเมิน
ของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ผู้ที่จ ะขอรับ การประเมิน ต้อ งยึด รูป แบบตามที่สานัก งาน
ก.ค.ศ. กาหนดเท่า นั้น จึง จะได้รับ การประเมิน โดยมีห ลัก เกณฑ์ก ารขอมีวิท ยฐานะหรือ เลื่อ นวิทยฐานะ
ดังต่อไปนี้
คุณสมบัตผิ ู้ขอรับกำรประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
๑. การขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
สาหรับการขอเลื่ อ นเป็ นวิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง ครู
วิทยฐานะครูชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
๒. มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตาแหน่งครู หรือในวิทยฐานะครูชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๓. มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยในช่ ว งระยะเวลาย้ อ นหลั ง ๔ ปี
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดข้าราชการครู ถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาด
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้นาระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้
กรณีผู้ ขอมีคุณสมบั ติเ ป็ น ไปตามเงื่ อนไขการลดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือ การด ารง
วิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรื อ เลื่ อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564) ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑ เหลือ ๓ ปี
ติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จานวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วง
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี
สาหรับข้าราชการครู ที่ปฏิบั ติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) หากประสงค์จะขอมี
วิทยฐานะหรื อเลื่ อนวิทยฐานะ โดยใช้สิ ทธิ นับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ย
บาเหน็ จ ความชอบ สาหรั 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 ในช่วง
ระยะเวลาย้ อ นหลั ง ๒ ปี และเป็ น ข้ า ราชการครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี ติ ด ต่ อ กั น
นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้ อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล หลั กฐาน และคุณสมบัติของผู้ข อ
หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
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กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้ำนที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ)
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ให้มีกรรมการประเมิน จานวน 3 คน โดยประเมิน
ผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
วิธีกำรเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
1. ข้ำรำชกำรครู ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ยื่นคาขอต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
1) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบการประเมิน
แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF
2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน ๑ ไฟล์
3) ไฟล์วีดิทัศน์ จานวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย
3.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จานวน ๑ ไฟล์
3.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จานวน ๑ ไฟล์
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จานวนไม่เกิน ๓ ไฟล์
5) ผลงานทางวิชาการ (สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ)
กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร
1) ส าหรั บ วิทยฐานะครู ช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ ยื่นคาขอพร้อ ม
หลักฐาน ให้สถานศึกษานาข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
2) สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน
ส่งผ่านข้อมูลในระบบ DPA ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
2 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐาน และนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA
สาหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีเหตุผลความจาเป็นอื่นใดเป็นพิเศษ
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งคาขอและหลักฐานต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ก่อนนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ DPA ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1) ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐานของผู้ขอจากระบบ DPA
1.1 กรณี ไม่มีคุณสมบัติ หรือ ข้อมูลคำขอและหลักฐำนไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืน
พร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษาโดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
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1.2 กรณีมีคุณสมบัตแิ ละส่งหลักฐานครบถ้วน
1.2.1 ขอมีวิทยฐานะครูชานาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จานวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด
แล้วส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอผ่านระบบ DPA เพื่อให้กรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒
เมื่อได้รับผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คนแล้ว ให้นาผลการประเมินเสนอ กศจ.
หรื อ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้ ว แต่กรณี พิจารณาอนุมัติห รือ ไม่ อนุมั ติ แล้ ว แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านระบบ DPA ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ
กรณีที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่ก รณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ หรือให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ทั้งนี้ เมื่อออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะแล้ว ให้ส่งสาเนาคาสั่งผ่านระบบ
DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
หำกผู้ขอประสงค์จะยื่นคำขอครั้งใหม่ในวิทยฐำนะเดิม
จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลกำรประเมินคำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน
1.2.2 ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
- ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี
พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ก่อนส่งผ่านข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานในระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
- สานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ หากปรากฏว่า
ผู้ข อไม่มีคุณ สมบัติห รือ ข้ อ มูล คาขอและหลัก ฐานไม่ ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ว น ให้ส่ง เรื่อ งคืน พร้อ ม เหตุ ผ ล
ผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งผู้ขอทราบ
- กรณี มี คุ ณ สมบั ติ ให้ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ จานวน ๓ คน ต่อผู้ ขอ ๑ ราย จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กาหนด และส่งคาขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมิน
กรณีปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการภายใน
6 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ทราบ เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป
กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ.
เห็นชอบให้สานักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมการคนอื่นแทนได้ โดยให้ดาเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กรณี ผู้ ข อเลื่ อ นวิ ท ยฐานะไม่ ส่ ง ผลงานทางวิ ช าการที่ ป รั บ ปรุ ง ตามข้ อ สั ง เกต
ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
เมื่อได้ผลการประเมินจากกรรมการทั้ง ๓ คนแล้ว ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วแจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงาน หน่วยงาน
การศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
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วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผ่านการพัฒนา
ก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ที่ ก.ค.ศ. กาหนดแล้ ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของส่ ว นราชการ
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด นาเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ทั้งนี้ เมื่อออกคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะแล้ว ให้ส่งสาเนาคาสั่ง
ผ่านระบบ DPA ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของกรมกาหนดในหมวด ๓ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย
รูปแบบกำรจัดทำไฟล์วีดิทัศน์เพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ (ไฟล์ PDF)
2. ไฟล์วีดิทัศน์ จานวน 2 ไฟล์ ได้แก่
2.1 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึการสอน สามารถเลื อกได้ว่าจะเอาคาบสอนใดมานาเสนอ
โดยต้ อ งบั น ทึ ก ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ต ามสภาพจริ ง และใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยทาแบบตั ว เดี ย ว
ไม่ต้อ งมีส่ว นนา ไม่มี ด นตรีป ระกอบ ไม่มีก ารหยุด การถ่า ยทา ไม่มีก ารตัด ต่อ ไม่มีก ารเคลื่อ นย้า ยกล้อ ง
ไม่แต่งเติมภาพด้ว ยเทคนิ คใด ๆ ซึ่งต้องถ่ายจากมุมซ้ายหรือขวาหน้าห้ องเรียน สาดมุมกล้ องไปด้านหลั ง
บันทึกภาพและเสียงให้ชัดเจน ครูอาจใช้ไมโครโฟนระหว่างการบันทึกภาพได้ ให้เน้นภาพองค์รวมของผู้ เรียนครบทุกคน
บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ความยาวไม่เกิน 60 นาที
2.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัด การเรีย นรู ้ที่เ สนอและสอดคล้อ งกับ ไฟล์ว ีดิ ทัศ น์บัน ทึก การสอน โดยครูนาเสนอจริง
แบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเอง สามารถแทรกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง
แต่สามารถใช้โปรแกรมนาเสนอต่าง ๆ ได้ โดยบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ความยาวไม่เกิน 10 นาที
ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
นาเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติหลังจากการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่ท้าทายที่ได้ทาข้อตกลงไว้กับผู้อานวยการสถานศึกษา โดยเสนอผลงาน ร่องรอย และชิ้นงาน
ของผู้เรียน อย่างน้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทาเป็น
1. ไฟล์วีดิทัศน์ บันทึกเป็นไฟล์ mp4 ความยาวไม่เกิน 10 นาที (1 ไฟล์)
2. ไฟล์ภาพให้มีคาอธิบายใต้รูปภาพ และไม่เกิน 10 รูป
.
3. ไฟล์ PDF ต้องมีจานวนไม่เกิน 10 หน้า
ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์
ด้ำนที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ)
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF
ในส่วนของงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ That - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2
และผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่ในช่ว ง
ระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณีนับถึงวันที่ยื่นคาขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รใด ๆ หรื อ เป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ เ คยใช้
เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
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คำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์กาหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน
ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยจาแนกออกเป็น 5 ห้องเรียน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน
และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
1. ห้องเรียนของผู้ขอรับกำรประเมิน แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ดังนี้
1.1 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน
1.2 ห้องเรียนปฐมวัย
1.3 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
1.4 ห้องเรียนสายวิชาชีพ
1.5 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย
ซึ่งห้องเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 ประเภท คือ ข้อ 1.1 – 1.3
2. องค์ประกอบกำรประเมิน
กำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน
แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
(2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
(3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
(4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
(5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
(7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
(8) ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนาตนเอง
กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู
(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทางาน (Cross – functional Skills)
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน
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3. เกณฑ์กำรให้คะแนน (Scoring Rubric)
ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

4. วิธีกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ด้ำนที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ให้คณะกรรมการประเมินดาเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก
1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในวิชา/
สาขา/กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ซึ่งผู้ ขอได้จัด ทาขึ้น และน าไปใช้ส อนจริ ง ในช่ว งที่ด ารงต าแหน่ง ครูห รื อ ด ารง
วิทยฐานะ แล้วแต่กรณี
2) ไฟล์วีดิทัศน์จานวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย
(1) ไฟล์ วีดิทัศน์ บั น ทึกการสอนที่แสดงให้ เห็ นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน
วิ ท ยฐานะที่ ข อรั บ การประเมิ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ สนอตามข้ อ 1) โดยมี รู ป แบบ
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ตามข้อ 1)
ด้ำนที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ด าเนิ น การประเมิ น ด้ า นที่ 2 ด้ า นผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
โดยพิจารณาจากผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้ น เรี ย น ตามไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ บั น ทึ ก การสอน ที่ เ สนอไว้ ใ นด้ า นที่ 1 โดยให้ น าเสนอในรู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ทั ล
เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF
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ภำพประกอบที่ 8 หลักฐานประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู
5. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้
วิทยฐานะครูชานาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 65
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 70
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 75
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
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คำชี้แจงกำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร
1. องค์ประกอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน
การประเมินและการให้คะแนน จาแนกออกเป็น 2 ส่วน จานวน 6 ตัวชี้วัด
ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)
1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน)
1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี
2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน)
1.4 การจัดทา การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ชุมชน
2.2 ประโยชน์ ต่ อ ความก้ า วหน้ า ในวงวิ ช าชี พ ต้ อ งสามารถปรั บ เปลี่ ย นและสร้ า ง
การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
2. วิธีกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
2.1 วิทยฐานะเชี่ย วชาญ ต้องมีผ ลงานทาววิช าการซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ
การประเมิน จานวน 1 รายการ ในรูปแบบ PDF
2.2 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
และนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ การปฏิ บั ติ ที่ ค าดหวั ง ตามมาตรฐานวิ ท ยฐานะ
ที่ขอรับการประเมิน จานวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal
Citation Index Center (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย
3. เกณฑ์กำรตัดสิน
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
- วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
แบบฟอร์ม
กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
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แนวปฏิบัติกำรดำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน
1. กรณียื่นคาขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิม ไว้ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ดาเนินการไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
2. กรณียื่นคาขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือ
มิได้ใช้สิทธิ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ไม่สามารถยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้อีก
3. หากประสงค์จะยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560
สามารถยื่นคาขอได้ 1 ครั้ง เพียงหลักเกณฑ์เดียว โดยต้องมีคุณสมบัติและยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
หากพ้นกาหนดระยะเวลาให้ดาเนินการตาม ข้อ 5.2
4. กรณีอยู่ระหว่างทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 หากจะยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์
ว 17/2552, ว 10/2554, ว 21/2560 ให้ดาเนินการตาม ข้อ 3
5. กรณีประสงค์จะยื่นคาขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564
5.1 บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไปให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์นี้
5.2 บรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2564 หากมีคุณสมบัติระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม แต่มีการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบ 3 รอบการประเมิน ให้ดาเนินการ
โดยสามารถนาผลงานตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 มารวมได้
1) การยื่นคาขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566)
(๑.๑) รายงานผลการพัฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่ วนที่ 1 แล้ วแต่กรณี )
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ว 17/2552 ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 และปี ก ารศึ ก ษา 2563 ที่ ผ่ า นเกณฑ์
หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ว ๒๑/๒๕๖๐ ที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ปีการศึกษาโดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF
(๑.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 ) จานวน 1 รอบการประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์ในรูปแบบไฟล์ PDF
(๑.๓) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในไฟล์
วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 1 ไฟล์
(1.4) ไฟล์วีดิทัศน์ จานวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย
(1.4.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ
ในข้อ (1.3) จานวน 1 ไฟล์
(1.4.2) ไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพปั ญ หา ที่ ม า หรื อ แรงบั น ดาลใจ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เสนอในข้อ (1.3) จานวน 1 ไฟล์
(1.5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏ
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่เสนอในข้อ (1.4.1)
จานวนไม่เกิน 3 ไฟล์
(1.6) ผลงานทางวิช าการในรู ปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่ อนเป็นวิ ท ยฐานะครู
เชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวด 4
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2) การยื่นคาขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2567)
ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(2.1) รายงานผลการพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่ วนที่ 1 แล้ วแต่กรณี )
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ว 17/2552 ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 และปี ก ารศึ ก ษา 2563 ที่ ผ่ า นเกณฑ์
หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ว 21/2560 ที่ผ่านเกณฑ์จานวน 1 ปีการศึกษา โดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF
(2.2) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณพ.ศ. 2565
(วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566) ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 รอบการประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF
(2.3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามข้อ (1.3 ) ในรูปแบบไฟล์ PDF จานวน 1 ไฟล์
ไฟล์วีดิทัศน์ ตามข้อ (1.4) จานวน 2 ไฟล์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามข้อ (1.5) จานวนไม่เกิน 3 ไฟล์
สาหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเ ชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการตามข้อ (1.6)
ในรูปแบบไฟล์ PDF มาประกอบการพิจารณาด้วย
3) การยื่ น ค าขอในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็ น ต้ น ไป ให้ ด าเนิ น การตามหลั กเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด และตามแนวปฏิบัติ ฯ ข้อ 5.2 ก่อนนาข้อมูลคาขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าว
เข้าสู่ระบบ DPA เพื่อส่งผ่านไปยังหน่วยงาน หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี
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กรณีตัวอย่ำง
1. เป็นครูผู้ช่วยก่อนวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 และได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตั้งแต่วันที่
5 กรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป
เมื่อมีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติ ครบ โดยขอได้ภายในวันที่
30 กันยายน 2565 (ยกเว้นผู้ที่ได้ใช้สิทธิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่ าน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ไปแล้ว
2. บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564
๑. เมื่อมี คุณสมบั ติครบตาม ว 21/2560 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอมีห รือเลื่ อน
วิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
๒. คุณสมบัติครบตาม ว 10/2554 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3 กำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์เดิมในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรฯ ว 17/2552
นาย ก ดารงตาแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีวุฒิปริญญาโทและมีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552
สามารถยื่นคาขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตาม ว 17/2552 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
ตำแหนงครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครู

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

30 ก.ย. 2565

ครูทุกคนต้องทำ PA
รอบที่ 1

สำมำรถยื่นคำขอมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร
ตำมว 17/2552
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
ไม่เสียสิทธิ์
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ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 21/2560
นาย ค ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดารงตาแหน่งครู
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คุณสมบัติครบ ๙ พฤษภาคม 2565 ยื่นคาขอครูชานาญการ ถึง สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/ส่วนราชการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
๑๐ พ.ค. 2558
ครูผู้ช่วย

๑๐ พ.ค. 256๕

๑๐ พ.ค. 2560

๑ ต.ค. 256๔

ครู

ว 9/2564 มีผลบังคับใช้
ครูทุกคนเริ่มทา PA

30 ก.ย. 2565

คุณสมบัติครบ ๙ พ.ค. 2565 ยื่นคาขอ
ครูชานาญการ ถึง สนง.ศธจ./ส่วนราชการ
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565

นางสาว เอ ดารงตาแหน่งครู เมื่อวันที่ 1๖ พฤศจิกายน 2561 สามารถยื่นคาขอมีวิทยฐานะครู
ชานาญการ ตาม ว 9/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565
1๖ พ.ย. 2561

1 ต.ค. 2564

30 ก.ย. 2565

1๖ พ.ย. 2565

1๖ พ.ย. 2566

ตำแหนงครู

PA รอบที่ 1

ระยะเวลำ 5 ปี
ตำม ว 21/2560

ระยะเวลำ 4 ปี ตำม ว 9/2564
ได้สิทธิเร็วกว่ำเดิม
ได้สิทธิ์ยื่นก่อน ว 21/2560 (1 ปี) เพรำะเป็นไปตำมเงื่อนไขช่วงเปลี่ยนผ่ำน ตำม ว 9/2564 ดังนี้
คุณสมบัติ
ข้อ 1.1 ดำรงตำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 4 ปีติดต่อกัน
ข้อ 1.2 มี PA = 1 รอบกำรประเมิน รวมกับรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ด้ำนที่ 3 ตำม ว 17/2552
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 ที่ผ่ำนเกณฑ์ หรือ รำยงำนผลงำน
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด) ตำม ว 21/2560 จำนวน 2 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์
ข้อ 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยฯ ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ในช่วงระยะเวลำย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
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กรณีกำรนำผลงำนตำมหลักเกณฑ์เดิมมำยื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (ตำแหน่งครู)
ผู้ดารงตาแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตาม ว 9/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลาดารงตาแหน่ง/วิทยฐานะและข้อ 3
วินั ย คุณธรรมฯ ) แต่มีผ ลการพัฒ นางานตามข้ อตกลง (ตามข้อ 2) ไม่ครบตามจานวนรอบการประเมิ น
ที่กาหนดไว้ ประสงค์จะยื่นคาขอตาม ว 9/2564 ให้ดาเนินการ ดังนี้
ยื่นคำขอปีงบประมำณ
2566
(1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66)
2567
(1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67)
2568
(1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68)

ผลงำนตำมเกณฑ์เดิมที่นำเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง)
ผลงำนที่เกิดจำก
ด้ำนที่ 1 ส่วนที่ 3
กำรปฏิบัติหน้ำที่
หรือด้ำนที่ 3 แล้วแต่กรณีตำม
ตำม ว 21/2560
ว 17/2552
(3 ด้ำน 13 ตัวชี้วัด)
1 ปีการศึกษา
เปรียบเทียบ
ที่ผ่านเกณฑ์
2 ปีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
2 ปีการศึกษา
เปรียบเทียบ
ที่ผ่านเกณฑ์
2 ปีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
-

-

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

กำรดำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
1. เมื่อข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้ดารงวิทยฐานะใดแล้ว จะต้องจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ให้ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ ได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
จากคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงเป็นประจาทุกรอบการประเมิน โดยให้ถือว่าคณะกรรมการ
ดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะเพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ
หรือความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วย
3. ข้าราชการครูที่มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ
แต่ ล ะคนไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 70 ผู้ ที่ ผ่ า นการประเมิ น การพั ฒ นางานตามข้ อ ตกลงในรอบการประเมิ น ใด
ให้ ผู้ อานวยการสถานศึกษาแจ้ งให้ ข้ าราชการครูผู้ นั้นทราบ และให้ ถือว่าเป็นผู้ ผ่ านการประเมินตาแหน่ ง
และวิทยฐานะเพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในรอบการประเมินนั้น
4. ข้าราชการครู ที่มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่ผ่ านเกณฑ์ ในรอบการประเมิ นใด
ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาแจ้งให้ข้าราชการครูผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะเพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะ
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามนัยมาตรา 55 วรรคสองต่อไปในรอบการประเมินนั้น โดยให้มีการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู
(หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564)

คู่มือ
กำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู

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

มำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.3/ว 3 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564)
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ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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8. นายปรีดี โสโป
9. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี

ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
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รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

10. นายวาทยุทธ พุทธพรหม

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
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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
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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
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
29. นางอัจฉรา เอี่ยมบารุง
ครู
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
30. นางสาวบุตรียา รัตนมณี
ครู
โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
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ครู
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
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36. นายสังคม จันทร์วิเศษ

ผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. นางสาวธัญญามาศ กนกากร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. นางสาวชุลี วราศรัย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. นางสาวนัยนา สาริกา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. นางนรินทร ดุษดี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43. นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ช่วยปฏิบัติราชการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. นางสาวขวัญตา ดาสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
45. นางสาวภาพร ชนะสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

46. นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
48. นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
49. นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช 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
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