
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

❖ ต าแหน่งครู (ว 9/2564)

❖ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564)

❖ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11/2564)

❖ ต าแหน่งผู้บริหารการศกึษา (ว 12/2564)

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
www.otepc.go.th



❖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้ เรียน โดยปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงด้านกลไก
ระบบการพัฒนา และพัฒนาระบบการเลื่อนวิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ โดยน าผล
การประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

เหตุผลในการก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่

❖ แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดแนวทางพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้พัฒนาระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ

❖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การประเมินวิทยฐานะต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน มีการประเมิน
ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนและเป็นธรรม น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการประเมินวิทยฐานะ
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กรอบความคิด

Focus on Classroom Teacher Performance

Powerful Pedagogies

Students Outcomes

School 
as an Organization

ลดความซ  าซ้อน

School Professional 
Community

Support System

Collective Leadership

Online System/ Link to DEEP & HCEC 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เงินเดือน) กับวิทยฐานะ 
(ม.54 และ ม.55) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี วัดเดียวกัน)

Back to School Line of Accountability

PA ผอ.เขตฯ
PA ผอ.รร.

PA ศน.
PA ครู

- School Goals
- Context
- National Policy

Teacher 
as a key of Success

Performance Development Performance Appraisal
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ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ

- แก้ไขปัญหา
(Solve the problem)

วิทยฐานะช านาญการ

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

- ริเริ่มพัฒนา
(Originate and Improve)

- คิดค้นและปรับเปลี่ยน  
(Invent and Transform)

- สร้างการเปลี่ยนแปลง
(Create an Impact)

- ปรับประยุกต์
(Apply and Adapt)

ต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะ
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ปีท่ี 2 ปีท่ี 3ปีท่ี 1

มาตรา 55 ประเมินการด ารงวิทยฐานะ

มาตรา 54 ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ

ผลการประเมิน PA
1. ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
2. ใช้เป็นผลการประเมินคงวิทยฐานะ
3. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่

ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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6

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
Performance Agreement : PA



ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีภาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 21/2564 ) 
2) ผลการปฏบิัติงาน 

องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน (ส่วนที่ 1)

ต ำแหน่ง ผลกำรปฏิบัติงำน

ครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร    

กำรเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเอง

และวิชำชีพ

ศึกษำนิเทศก์ ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรและควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนองค์กร               

ด้ำนกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 7



ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ต าแหน่งครู

➢ ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
➢ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
➢ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
➢ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

8

ชั่วโมงภาระงานขั นต่ า ไม่น้อยกว่า 20 ชม./สัปดาห์  
(ส าหรับการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 18 ชม./สัปดาห)์



ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
❖ มีภาระงานตามมาตรฐานต าแหน่งเตม็เวลา + มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
❖ รอง ผอ. ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า 10 ชม./สัปดาห์
❖ ผอ. ปฏิบัติการสอน ไม่น้อยกว่า 5 ชม./สัปดาห์
❖ การปฏิบัติการสอน หมายถึง

1) ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา 
2) ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา
3) สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
4) เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้PLC ของสถานศึกษา
5) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหก้ับครู
6) จัดกิจกรรมเสรมิการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรยีน

9

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
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ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา
❖มีภาระงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานต าแหน่งเต็มเวลา
❖มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ต้องแสดงให้เห็นถึง
การปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา นโยบายของส่วนราชการ
และกระทรวงศึกษาธิการ  

องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน (ส่วนที่ 2)

ต ำแหน่ง ผลลัพธ์ท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง

ครู เพ่ือพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ

ศึกษำนิเทศก์
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้หรือกำรจัดกำรศึกษำของผู้รับกำรนิเทศ หรือกำรพัฒนำคุณภำพ

สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนกำรศึกษำ ท่ีส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน

ผู้บริหำรกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 11



ตัวอย่างการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

12

ข้อมูลส่วนตัว
และการปฏิบัติงาน
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ตัวอย่าง

ระบุจ านวน
ภาระงาน

ที่ครูตกลงว่า
จะปฏิบัติจริง



➢แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
➢ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รยีน
➢ตัวชี วัดที่เป็นรูปธรรม
อาจน าเสนองานตามมาตรฐานต าแหน่ง เป็นรายข้อหรือเสนอในภาพรวมของการด าเนินงานในแต่ละด้านก็ได้ 14

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง

➢แสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังของวิทยฐานะ 
➢ไม่จ าเป็นต้อง
ท าข้อตกลงในลักษณะ
งานวิจัย
➢อาจแสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังในวิทยฐานะที่
สูงกว่าได้
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การจัดท าข้อตกลง
ในการพัฒนางาน
➢เป็นไปตามบรบิทและ
สภาพการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละสถานศึกษา 
➢เป็นความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู 

ตัวอย่าง
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การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

➢คณะกรรมการ PA เป็นผู้ประเมิน ผลการพัฒนาคุณภาพฯ ตาม ว 17/2552
(ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) เมื่อผู้ขอแจ้งขอแจ้งความประสงค์จะรับการประเมิน
เพื่อน าผลมารวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง

➢คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา และกรรมการภายนอกอีก 2 คน

➢ประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

➢ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ

➢เน้นการประเมินผลลัพธ์ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
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คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ต ำแหน่ง ประธำน กรรมกำร จ ำนวน 2 คน

ครู ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น ➢ศน. /เคยเป็น ศน. ไม่ต ่ำกว่ำ วิทยฐำนะ ศน .ชนพ.

➢ผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

➢ครูจำกสถำนศึกษำอื น ไม่ต ่ำกว่ำวิทยฐำนะครู ชนพ .

➢ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นทีม่ีความรู้ ความสามารถเหมาะสม

รอง ผอ. ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น ➢ศน. /เคยเป็น ศน. ไม่ต ่ำกว่ำ วิทยฐำนะ ศน .ชนพ.

➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

➢ผอ.จำกสถำนศึกษำอื น ไม่ต ่ำกว่ำวิทยฐำนะ ผอ .ชนพ.

➢ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้ความสามารถเหมาะสม



คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ต ำแหน่ง ประธำน กรรมกำร จ ำนวน 2 คน

ผอ. ผอ.เขต นั้น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

➢ผอ. สถานศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ ผอ .ชนพ.

➢ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

ศน. สังกัด สพฐ. ➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

ผอ.เขต นั้น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ➢ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

สังกัด สอศ. / สป.

ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน ➢ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ➢ผู้บริหารส่วนกลางใน ศธ . ไม่ต่ ากว่าอ านวยการระดับสูง

➢ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดนั้น ไม่ต่ ากว่า ชนพ .

➢ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 19



ต ำแหน่งครู ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลง   1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู   1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำร

ในกำรพัฒนำงำน และมีภำระงำนตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด สถำนศึกษำและมีภำระงำนตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง   2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู   2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง

(60 คะแนน)       1.ด้านการจัดการเรียนรู้ (8 ตัวชี้วัด) ผู้บริหารสถานศึกษา 

      2.ด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุ       1.ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น า

การจัดการเรียนรู้ (4 ตัวชี้วัด) ทางวิชาการ (6 ตัวชี้วัด)

      3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ       2.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

(3 ตัวชี้วัด) (3 ตัวชี้วัด)

      3.ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง

เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม (2 ตัวชี้วัด)

      4.ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

(2 ตัวชี้วัด)

      5.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

(2 ตัวชี้วัด)

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลง ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

ในกำรพัฒนำงำน

ท่ีเสนอเป็นประเด็น

ท้ำทำย (40 คะแนน)

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ

20

ตัวชี วัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง



ตัวชี วัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลง   1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่   1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่ผู้บริหาร

ในกำรพัฒนำงำน ศึกษานเิทศก์และมภีาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด การศึกษาและมภีาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง   2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่   2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหนง่

(60 คะแนน) ศึกษานเิทศก์ ผู้บริหารการศึกษา 

      1.ด้านการนเิทศการศึกษา (7 ตัวชี้วัด)       1.ด้านการบริหารและความเป็นผู้น า

      2.ด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุ การพัฒนาการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)

การจัดการศึกษา (4 ตัวชี้วัด)       2.ด้านการบริหารจัดการและ

      3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การพัฒนาองค์กร (3 ตัวชี้วัด)

(4 ตัวชี้วัด)       3.ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์

และนวัตกรรม (3 ตัวชี้วัด)

      4.ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 

(2 ตัวชี้วัด)

      5.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

(3 ตัวชี้วัด)

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนข้าราชการครู

ในกำรพัฒนำงำน การศึกษาของผู้รับการนเิทศ หรือพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 

ท่ีเสนอเป็นประเด็น สถานศึกษาหรือหนว่ยงานการศึกษา และหนว่ยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ท้ำทำย (40 คะแนน) ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
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การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การประเมิน ต ำแหน่งครู ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์

ด้านท่ี 1 ด้ำนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ
และกำรจัดกำรช้ันเรียน กำรใช้เคร่ืองมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร กลยุทธ์ ส่ือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีฯ

   1. แผนการจัดการเรียนรู้ ทีใ่ชจั้ดการเรียนรู้ (PDF)   1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา   1.รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา

   2. ไฟล์วีดิทัศน์ จ ำนวน 2 ไฟล์ สถานศึกษา (PDF) การนิเทศการศึกษา (PDF)

       - บันทกึการสอน   2. ไฟล์วีดิทัศน์น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา   2. ไฟล์วีดิทัศน์น าเสนอการพัฒนา

       - แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา แรงบันดาลใจ การนิเทศการศึกษา 

ด้านท่ี 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ 

   ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน    ไฟล์วีดิทัศน์ ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู    ไฟล์วีดิทัศน์ผลงานหรือผลการปฏิบัติ

หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของผู้รับการนิเทศ ทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

 หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ด้านท่ี 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร 

   ชช.   ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (PDF)

   ชชพ. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (PDF)
22
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❖ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน

- เลือกบันทึกคาบการสอนที่สะท้อน
สมรรถนะครไูด้ดีที่สุดใน 1 หน่วยการเรียนรู้ 
(สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เสนอมาเป็น PDF)

- บันทึกระหว่างการสอนจริง อาจเป็น
ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนออนไลน์ หรือ
ห้องเรียนนอกสถานที่ 

- น าเสนอบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น
จริงในการจัดการเรียนรู้ 

- ใช้กล้องตัวเดียว ไม่มีการตัดต่อ/ใช้เทคนิคใด ๆ  

❖ลักษณะส าคัญทางเทคนิค

- ความละเอียดต้องมีภาพและเสียง
ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้
ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง  
(เน้นคุณภาพของเนื้อหา ไม่เน้นคุณภาพ
ของภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบ)

- ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 

- ใช้กล้องตัวเดียว ไม่มีการตัดต่อ/ใช้เทคนิคใด ๆ  

- ให้ส่งไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน 
จ านวน 1 ไฟล์ เท่านั น 

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ต าแหน่งครู
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❖ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา 
ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ฯ

- เปิดโอกาสให้ครู สามารถน าเสนอข้อมูล
ที่สะท้อนถึงการได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาที่สอดคล้องกับไฟล์วีดิทัศน์
บันทึกการสอน

- ครูเสนอจริงแบบปรากฏตัวและบรรยาย
ด้วยตนเอง ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียง 
แต่ใช้โปรแกรมการน าเสนอได้

- โดยเสนอเป็นไฟล์ mp4 ความยาว
ไม่เกิน 10 นาที

❖ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- เสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของ

ผู้เรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ
- สอดคล้องกับประเด็นท้าทาย
- น าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ 

เป็นรูปธรรม ส่งไฟล์ดิจิทัล ไม่เกิน 3 ไฟล์
1. ไฟล์วีดิทัศน์ mp4 ไม่เกิน 10 นาที

(ส่งได้ 1 ไฟล์)
2. ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า
3. ไฟล์รูปภาพ ไม่เกิน 10 ภาพ

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ต าแหน่งครู
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❖ไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาฯ การใช้กลยุทธ์
หรือนวัตกรรม

- เล่าให้ฟังถึงที่มา ปัญหา แรงบันดาลใจ 
แนวคิด หลักปรัชญา ในการพัฒนา

- บันทึก ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
โดยฉากหลังจะต้องไม่มีบุคคลอื่นใด
มาร่วมน าเสนอ 

- ใช้กล้องตัวเดียว ไม่มีการตัดต่อ/
ใช้เทคนิคใด ๆ แต่สามารถใช้โปรแกรม
น าเสนอ เช่น PPT ได้

- ความยาวไม่เกิน 15 นาที

❖ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์
ในการพัฒนา

- น าเสนอด้วยตนเอง ใช้มุมกล้องตัวเดียว
ไม่มีการตัดต่อ เสนอสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ในการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ 

- ไม่มีการตัดต่อ/ใช้เทคนิคใด ๆ  แต่สามารถใช้
โปรแกรมน าเสนอ เช่น PPT ได้

- ความยาวไม่เกิน 10 นาที

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
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การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
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ด้านที่ 1 ด้านทักษะ . . .
     แผนการจัดการเรียนรู้ /แผนพัฒนา . . . (PDF)
     ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์. . .
- ไฟล์ดิจิทัล

   - ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (PDF) 
     ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (ชช.)
     ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ชชพ.)
(ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการ (TCI) ชชพ.)

   1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
    2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
     . มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

การประเมินและผลงานท่ีเสนอ

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ
ตาม ว 4/2564

(เฉพาะต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)



สายงานการสอน

มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

ส าหรับครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 
สูงกว่าระดับ B2

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ น 
สามารถขอลดระยะเวลา
ในวิทยฐานะต่อไปได้

ปฏิบัติงานในพื นที่
พิเศษซึ่งมีที่ตั งอยู่
ในพื นที่ท่ีมีความ
ยากล าบาก

โดยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในพื นที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า   ปี
นับถึงวันที่ย่ืนค าขอ 

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ น
ในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ (ยกเว้นสาขา
ทางด้านการบริหาร
การศึกษา)
* ต้องเป็นวุฒิท่ี ก.ค.ศ. 
รับรอง

* ต้องเป็นคุณวุฒิระดับ
สูงสุดของผู้ขอเท่านั น 

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับ
เดียวกันมาใช้ซ  าอีก

ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพชั น 8 
(กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรอง
จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

* ให้น ามาใช้ลดระยะเวลา
ได้เพียงครั งเดียว

 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนย่ืนค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี 
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สายงานบริหารสถานศึกษา

มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ น 
สามารถขอลดระยะเวลา
ในวิทยฐานะต่อไปได้

ปฏิบัติงานในพื นที่
พิเศษซึ่งมีที่ตั งอยู่
ในพื นท่ีที่มีความ
ยากล าบาก

โดยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในพื นที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า   ปี
นับถึงวันที่ย่ืนค าขอ 

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ น

ในระดับปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

* ต้องเป็นวุฒิท่ี ก.ค.ศ. 
รับรอง 

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับ
เดียวกันมาใช้ซ  าอีก

ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพชั น 8 
(กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรอง
จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

* ให้น ามาใช้ลดระยะเวลา
ได้เพียงครั งเดียว

 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนย่ืนค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี 
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 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนย่ืนค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สายงานนิเทศการศึกษา

มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ น 
สามารถขอลดระยะเวลา
ในวิทยฐานะต่อไปได้

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ น
ในระดับปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

* ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับ
เดียวกันมาใช้ซ  าอีก

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี 
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สรุปคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน (ต าแหน่งคร/ูผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์)

กรณีปฏิบัติงำนในจงัหวัดชำยแดนใต้ กรณีลดระยะเวลำตำม ว 4/2564 

(เฉพำะวิทยฐำนะช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ) จำกกรณีปกติ

นบัระยะเวลาทวีคูณ กรณีปกติ

(4 ปีติดต่อกัน เหลือ 2 ปีติดต่อกัน)

  2)  กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในต ำแหน่ง/ ย้อนหลัง 3 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 2 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ 

       วิทยฐำนะท่ีด ำรงอยู่  และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด

  3)  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

      และจรรยำบรรณวิชำชีพ

      ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง

4 ปี 3 ปี

คุณสมบัติตำมเกณฑ์ (นับถึงวันท่ีย่ืนค ำขอ) กรณีปกติ

2 ปี

ไมน่อ้ยกว่า 4 ปีติดต่อกัน   1)  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ 3 ปีติดต่อกัน 
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สรุปคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน (ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา)

คุณสมบัติตำมเกณฑ์ 

(นับถึงวันท่ีย่ืนค ำขอ) ขอมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ขอเล่ือนวิทยฐำนะเช่ียวชำญ ขอเล่ือนวิทยฐำนะเช่ียวชำญ ขอเล่ือนวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ

  1)  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง/

       วิทยฐำนะ

  2)  กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 2 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ 

 และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด

  3)  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

       และจรรยำบรรณวิชำชีพ

ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพท., รอง ผอ.กศน.จงัหวัด/กทม., ผอ.สช.อ ำเภอ, รองผอ.สช.จงัหวัด ต ำแหน่ง ผอ.สพท., ผอ.กศน.จงัหวัด/กทม., ผอ.สช.จงัหวัด

ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

ย้อนหลัง 2 ปีย้อนหลัง 1 ปี ย้อนหลัง 3 ปี ย้อนหลัง 1 ปี



การยื่นค าขอ

34

ต ำแหน่ง ย่ืนค ำขอต่อ รอบกำรย่ืน

ครู สถำนศึกษำ ภำคเรียนละ 1 คร้ัง

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำ ภำคเรียนละ 1 คร้ัง

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สพท. ภำคเรียนละ 1 คร้ัง

ศึกษำนิเทศก์ สพท./ศธจ ปีละ 1 คร้ัง

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ปีละ 1 คร้ัง
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ตัวชี วัดในการประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ



ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนสามารถเข้าใจส่ิงที่เรียนและเข้าใจบทเรียน

ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้

ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้

ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยาการชั นเรียนทีเ่หมาะสม

ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง

ตัวชี วัดที่   ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

ด้านที่ 1  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั นเรียน

ตัวชี วัดที่ 1  ผลงานหรือผลการปฏิบตัเิป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการจัดการเรียนรู้ของครู

ตัวชี วัดที่    ผลงานหรือผลการปฏิบตัสิะท้อนถงึความสามารถในการเรียนรู้
               (Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี วัดที่ 4  ผลงานหรือผลการปฏิบตัสิะท้อนถงึการบูรณาการทักษะในการท างาน
               (Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี วัดที่ 2  ผลงานหรือผลการปฏิบตัสิะท้อนถงึการได้รับการพัฒนาทักษะพื นฐาน 
                (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

36

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี วัดการประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู
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ตัวชี วัดที่   มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวชี วัดที่   มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน 

ตัวชี วัดที่   มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี แนะ

ตัวชี วัดที่   มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน 

ตัวชี วัดที่   มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี วัดที่   มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ 

ตัวชี วัดที่   มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี วัดที่   มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เครื่องมือ  หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

ตัวชี วัดการประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  

ตัวชี วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบตัเิป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการบริหารจัดการ
              ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวชี วัดที่    ผลงานหรือผลการปฏิบตัทิี่ส่งผลตอ่การพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา 

ตัวชี วัดที่ 4  ผลงานหรือผลการปฏิบตัทิี่ส่งผลตอ่การพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา

ตัวชี วัดที่ 2  ผลงานหรือผลการปฏิบตัทิี่ส่งผลตอ่การพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา
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ตัวชี วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบตัเิป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการนิเทศการศกึษา
              ของศึกษานิเทศก์ 

ตัวชี วัดที่    ผลงานหรือผลการปฏิบตัสิ่งผลถงึการพัฒนาผู้เรียน

ตัวชี วัดที่ 4  ผลงานหรือผลการปฏิบตัสิ่งผลถงึคณุภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงาน

ตัวชี วัดที่ 2  ผลงานหรือผลการปฏิบตัสิ่งผลถงึการพัฒนาครูในสถานศกึษา

ด้านท่ี 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

ตัวชี วัดการประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์

ตัวชี วัดที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู้

ตัวชี วัดที่   การพัฒนาสมรรถนะ 

ตัวชี วัดที่ 4 การสอนงานระบบพี่เลี ยง 

ตัวชี วัดที่ 5 การจัดการเรียนรู้/การแก้ปัญหาของผูรั้บการนิเทศ 

ตัวชี วัดที่   ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ตัวชี วัดที่   ระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ

ตัวชี วัดที่ 8 ภาวะผู้น าแบบร่วมกัน

ตัวชี วัดที่ 2 คุณภาพของหลักสูตรและนกัเรียน 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม   
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา 
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ตัวชี วัดที่   การส่งเสริมผู้เรียน

ตัวชี วัดที่   การพัฒนาสมรรถนะ

ตัวชี วัดที่   การเป็นที่ปรึกษา พี่เลี ยง

ตัวชี วัดที่   กระบวนการท างาน

ตัวชี วัดที่   การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ตัวชี วัดที่   การประสานความร่วมมือ

ตัวชี วัดที่   ความเป็นผู้น า

ตัวชี วัดที่   คุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน

ด้านท่ี 1 ด้านทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

  

ตัวชี วัดที่ 1 ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการ

ตัวชี วัดที่    ผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศกึษา และหน่วยงานการศึกษาในพื นที่รับผิดชอบ

ตัวชี วัดที่ 2  ผลลัพธ์ที่เกิดกับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในพื นที่รับผิดชอบ 

ตัวชี วัดการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา



ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)

ต าแหน่งครู
 ผลงานวิจยัการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ (ชช.)
 ผลงานวิจยัการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้(ชชพ.))

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 ผลงานวิจยัเกี่ยวกบัการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบรหิารสถานศึกษา (ชช.)
 ผลงานวิจยัเกี่ยวกบัการพัฒนาสถานศึกษาและนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา (ชชพ.)

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์
 ผลงานวิจัยเกีย่วกบัการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา (ชช.)
 ผลงานวิจัยเกีย่วกบัการพัฒนาการนิเทศการศึกษาและนวัตกรรมการนเิทศการศึกษา (ชชพ.)

ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา
 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา (ชช.)
 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา (ชชพ.)
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• กรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย 
• การประเมิน

- ต าแหน่งคร/ูผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์ ประเมินผ่านระบบ DPA
- ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา   ประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (ชนพ./ชช.) 

• เกณฑ์การตัดสิน แต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้

การด าเนินการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน

41

ด้ำนท่ี 1 ด้ำนท่ี 2 ด้ำนท่ี 3

วิทยฐำนะช ำนำญกำร ไมต่่ ากว่าร้อยละ 65 ไมต่่ ากว่าร้อยละ 65  -

วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ไมต่่ ากว่าร้อยละ 70  -

วิทยฐำนะเช่ียวชำญ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75 ไมต่่ ากว่าร้อยละ 75

วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80



ต าแหน่งคร/ูผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  กศจ.  เป็นผู้พิจารณาอนมุัติผลการประเมนิ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิผลการประเมนิ

ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมตัิผลการประเมนิ
วิทยฐานะเช่ียวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาอนุมตัผิลการประเมิน

การอนุมัติผลการประเมิน
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กรณีอนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่น าข้อมูลค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนเข้าสู่ระบบ DPA

กรณีอนุมัติ
- ชนพ. มีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน
- ชช. มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน



 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์ขอมีวิทยฐานะ/
เลื่อนวิทยฐานะต่อผู้บังคับบัญชา

 ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติก่อน Submit 
ค าขอ+หลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA

 สพท. Submit   ศธจ. Submit ส านักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.)

(กรณีไม่มีคุณสมบัต/ิเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนผ่านระบบ DPA)

 ศธจ./ส่วนราชการ/ส านักงาน ก.ค.ศ. สุ่มคณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA

 คณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA

 แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA

 อนุมัติย้อนหลังตั งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA ครบถ้วน 43
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การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน



5 ก.ค. 60 1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

เป็นครูผู้ช่วย 
ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60
และได้รับการแต่งตั ง 
ให้ด ารงต าแหน่งครู 
ตั งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60

คุณสมบัติครบตาม ว 21/2560 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ได้ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 

คุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 65
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 ได้ 

ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบ โดยขอได้ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 65 
(ยกเว้นผู้ท่ีได้ใช้สิทธิ ว 17/2552 ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ตาม ว 21/2560 ไปแล้ว

บรรจุและแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

ก่อนวันท่ี 1 ต.ค. 64
คุณสมบัติครบตาม ว 10/2554 ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 10/2554 ได้ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 
45

การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต าแหน่งครู
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ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตาม ว 9/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
และข้อ 3  วินัย คุณธรรมฯ ) แต่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ตามข้อ 2) ไม่ครบตามจ านวนรอบ
การประเมินที่ก าหนดไว้ ประสงค์จะยื่นค าขอตาม ว 9/2564 ให้ด าเนินการ ดังนี้

กรณีการน าผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมมายื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ต าแหน่งคร)ู

49

ด้ำนท่ี 3 หรือ ด้ำนท่ี 3 ส่วนท่ี 1 ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA)

ตำม ว 17/2552 แล้วแต่กรณี ตำม ว 21/2560 (3 ด้ำน 13 ตัวช้ีวัด) ตำมหลักเกณฑ์ ว 9/2564

2566

(1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66)

2567

(1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)

2568 เป็นต้นไป

(1 ต.ค.67 เป็นต้นไป)

ผลงำนตำมเกณฑ์เดิมท่ีน ำมำเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึง)

ย่ืนค ำขอปีงบประมำณ

   เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์           2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์      รอบแรก (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

    เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์              1 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์      2 รอบ (ผล PA ปี งปม. 65 + 66)

ครบ 3 รอบการประเมิน  - -

คณะกรรมการประเมิน PA เป็นผู้ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม
➢ ตาม ว 17/2552 (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1)



1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

ได้รับการแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์

ก่อนวันท่ี 1 ต.ค. 64

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม 
ว 10/2564 หรือ ว 11/2564

คุณสมบัติครบตาม 
ว 17/2552 หรือ ว 10/2554 

ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 65
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 
ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 65 

ได้รับการแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์

ตั งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 64

คุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 
หรือ ว 10/2554 ตั งแต่วันท่ี 1 ต.ค.65 

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี

มีคุณสมบัติครบ

50

การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
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ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิ เทศก์อยู่ก่อนวันที่  1 ต.ค. 2564 ที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10-11/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ และข้อ 3  วินัย คุณธรรมฯ ) 
แต่มีผลพัฒนางานตามข้อตกลง(ตามข้อ 2) ไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ ประสงค์
ยื่นค าขอตาม ว 10-11/2564 ให้ด าเนินการ ดังนี้

กรณีการน าผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมมายื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10-11/2564
(ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์)

53

คณะกรรมการประเมิน PA เป็นผู้ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม
➢ ตาม ว 17/2552 (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1)

ผลงำนตำมเกณฑ์เดิมท่ีน ำมำเสนอ ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA)

ด้ำนท่ี 3 หรือ ด้ำนท่ี 3 ส่วนท่ี 1 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ 

ตำม ว 17/2552 แล้วแต่กรณี ว 10/2564 หรือ 11/2564

2566

(1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66)

2567

(1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)

2568 เป็นต้นไป

(1 ต.ค.67 เป็นต้นไป)

เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์      2 รอบ (ผล PA ปี งปม. 65 + 66)

ครบ 3 รอบการประเมิน  -

ย่ืนค ำขอปีงบประมำณ

เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์       รอบแรก (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)
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1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65

ได้รับการแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้บริหารการศึกษา
ก่อนวันท่ี 1 ต.ค. 64

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตาม ว 12/2564 

คุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 
หรือ ว 10/2554 หรือ ว 12/2561

ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 65
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 
ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 65 

ได้รับการแต่งตั ง
ให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้บริหารการศึกษา
ตั งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 64

คุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 
หรือ ว 10/2554 หรือ ว 12/2561

ตั งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 65 
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี

มีคุณสมบัติครบ

การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา



ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษาอยู่ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว 12/2564
(ข้อ 1 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ และข้อ 3  วินัย คุณธรรมฯ) แต่มีผลพัฒนางานตามข้อตกลง 
(ตามข้อ 2) ไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้  ประสงค์ยื่นค าขอตาม ว 12/2564 
ให้ด าเนินการ ดังนี้

กรณีการน าผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมมายื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา)
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ด้ำนท่ี 3 ส่วนท่ี 1 ด้ำนท่ี 3 ส่วนท่ี 1 ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA)

ตำม ว 17/2552 ตำม ว 12/2561 ตำมหลักเกณฑ์ใหม่

2566

(1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66)

2567 เป็นต้นไป

(1 ต.ค.66 เป็นต้นไป)

ย่ืนค ำขอปีงบประมำณ

1 ปีการศึกษา ผ่านเกณฑ์ รอบแรก (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

 - ครบ 2 รอบการประเมิน 

ผลงำนตำมเกณฑ์เดิมท่ีน ำมำเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึง)

1 ปีการศึกษา ผ่านเกณฑ์

 -

คณะกรรมการประเมิน PA เป็นผู้ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม
➢ ตาม ว 17/2552 หรือ ว 12/2561 (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1)



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักเกณฑ์ใหม่

❖ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกแ์ละผูบ้ริหาร
การศึกษา เพื่อได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

❖ สามารถเข้าถึงครู ห้องเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษามากขึ้นได้รับทราบสภาพปัญหา
และความต้องการของห้องเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถน ามาก าหนด
แผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา และแผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจน

❖. การประเมิน PA แต่ละปี ท าให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ครู   
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ซึ่งจะท าให้มีแนวทางในการพัฒนาและสามารถน าผล
การพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
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❖ การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นการลดการใช้เอกสาร ประหยัดงบประมาณ   
ในการประเมิน และท าให้ระบบการประเมินโดยรวมมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักเกณฑ์ใหม่

❖ บูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ การประเมินการเลื่อนเงินเดือน และการประเมิน
เพื่อคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน

❖ มี Big data ในการบริหารงานบุคคลในหลายมิติ และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าคัญในการวางแผนก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

57



58


