
การด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา



ภาพรวมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

และเลือ่นวิทยฐานะ  (ว 17/2552)  ต าแหน่งครู (ว 9/2564)

 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11/2564)

ปตัตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบา้ย้อย นาทวี และจะนะ)  ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา  (ว 12/2564)

มีวิทยฐานะช านาญการและมีหรือเลือ่นเปน็วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ว 10/2554)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ

และเลือ่นวิทยฐานะ (ว 21/2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา

มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ (ว 12/2561)

หลักเกณฑ์ทีย่กเลิกแล้ว 

(แตย่งัให้ด าเนินการตอ่ไปจนกว่าจะพ้นช่วงระยะเวลาที ่ก.ค.ศ. ก าหนด)
หลักเกณฑ์ทีบ่งัคับใช้ในปจัจบุนั



หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552

การประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ 

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถ
ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ
ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ   (วิทยฐานะช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)

คุณสมบัติ
1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
2. ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
3. ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 2 ปีติดต่อกัน



หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554

การประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถ 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติ
1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
2. ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
3. ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 

(เฉพาะอ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
4. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ปีติดต่อกัน



หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

การประเมิน ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด)
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด)

คุณสมบัติ
1. ระยะเวลาด ารงต าแหน่งครู/ต าแหน่งครูที่มวีิทยฐานะ (ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ)
2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ย้อนหลัง 5 ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ)
3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ)
4. ผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ)
5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน (ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ)



วิทยฐานะ ว 17/2552 ว 10/2554 ว 21/2560
ช านาญการ 1. พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตัิ

2. พจิารณาเหน็ชอบใหต้ัง้คณะกรรมการประเมนิ
ดา้นที ่1-3

3. พจิารณาอนุมตั/ิไมอ่นุมตัิ

1. พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตัิ
2. พจิารณาเหน็ชอบใหต้ัง้คณะกรรมการประเมนิ
ดา้นที ่1-3

3. พจิารณาผลการประเมนิ 3 ดา้น

1. พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
ผลการประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่

2. พจิารณาอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัิ

ช านาญการพิเศษ 1. พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตัิ
2. พจิารณาเหน็ชอบใหต้ัง้คณะกรรมการประเมนิ
2 ชุด คอื 
ชุดที ่1 ประเมนิดา้นที ่1 และ 2 
ชุดที ่2 ประเมนิดา้นที ่3

3. พจิารณาอนุมตั/ิไมอ่นุมตัิ

1. พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตัิ
2. พจิารณาเหน็ชอบใหต้ัง้คณะกรรมการประเมนิ 
2 ชุด คอื 
ชุดที ่1 ประเมนิดา้นที ่1 และ 2 
ชุดที ่2 ประเมนิดา้นที ่3

3. พจิารณาผลการประเมนิ 3 ดา้น

1. พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
ผลการประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่

2. พจิารณาอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัิ

เช่ียวชาญ 1. พจิารณาผลการตรวจสอบ
คุณสมบตั ิและกลัน่กรองผลงาน

2. พจิารณาเหน็ชอบใหต้ัง้คณะกรรมการประเมนิ
ชุดที ่1 ประเมนิ ดา้นที ่1 และดา้นที ่2

3. พจิารณาอนุมตั/ิไมอ่นุมตั ิ
ผลการประเมนิ ดา้นที ่1 และดา้นที ่2

- พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
ผลการประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่
ก่อนสง่ค าขอให ้ก.ค.ศ.

เช่ียวชาญพิเศษ - - พจิารณาผลการตรวจสอบคุณสมบตั ิและ
ผลการประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที่
ก่อนสง่ค าขอให ้ก.ค.ศ.



7

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ว PA)



8

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
Performance Agreement : PA



ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

ส่วนที่ 1 ขอ้ตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง

1) การปฏบิตังิานตามมาตรฐานต าแหน่ง

และมภีาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 21/2564 ) 

2) ผลการปฏบิตังิาน

สว่นที่ 2 ขอ้ตกลงในการพฒันางานทีเ่สนอเป็น

ประเดน็ทา้ทาย

ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึ การปรบัประยุกต ์แกไ้ข

ปัญหา รเิร ิม่ พฒันา คดิคน้ ปรบัเปลีย่น หรอืสรา้ง

การเปลีย่นแปลง สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย บรบิท

สถานศกึษาหรอืหน่วยงานการศกึษา นโยบาย

ของสว่นราชการ และกระทรวงศกึษาธกิาร



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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ต าแหน่งครู

 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน
 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

11

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



จ านวนชั่วโมงสอน จ านวนภาระงานขั้นต่ า

ตามตารางสอน (ข้อ 1.1) (ตามข้อ 1.1 และข้ออ่ืน ๆ)

1. ปฐมวยั ไม่ต ่ำกวำ่ 6 ชั วโมง/สัปดำห์ ไม่ต ่ำกวำ่ 14 ชั วโมง/สัปดำห์

2. ประถมศึกษำ

3. มัธยมศึกษำ

(รวมโรงเรียนวตัถปุระสงค์พเิศษ

หรือโรงเรียนจัดกำรเรียนรวม

4. กำรศึกษำพเิศษ

   4.1 เฉพำะควำมพกิำรและศูนยก์ำรศึกษำพเิศษ ไม่ต ่ำกวำ่ 6 ชั วโมง/สัปดำห์ ไม่ต ่ำกวำ่ 14 ชั วโมง/สัปดำห์

   4.2 ศึกษำสงเครำะหแ์ละรำชประชำนุเครำะห์ ไม่ต ่ำกวำ่ 12 ชั วโมง/สัปดำห์ ไม่ต ่ำกวำ่ 20 ชั วโมง/สัปดำห์

ระดบัการศึกษา/ประเภท

ไม่ต ่ำกวำ่ 12 ชั วโมง/สัปดำห์ ไม่ต ่ำกวำ่ 20 ชั วโมง/สัปดำห์

จ านวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ า (ต าแหน่งครู)



ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 มีภาระงานตามมาตรฐานต าแหน่งเต็มเวลา + 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 ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ของสถานศึกษา
5) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู
6) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน

13

ภาระงานของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา
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 

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



ทบทวนการด าเนินการจัดท า PA
ในรอบ 1 ปีงบประมาณ

31 มนีาคม

O ประเมนิผลการปฏบิตังิานเลือ่นเงนิเดอืน

คร ัง้ที่ 1 ตาม ว 23/2564 

(ตอ้งประเมนิตนเองกอ่นเสนอผูบ้งัคบับญัชาประเมนิ

ตอ่ไป)

1 ตุลาคม

O ท า PA กบัผูบ้งัคบับญัชา และก าหนด

ขอบเขตผลการปฏบิตังิานทีค่าดหวงั

เพือ่ใชส้ าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

เลือ่นเงินเดอืน คร ัง้ที่ 1 ใหส้อดคลอ้งกบั PA 

O เร ิม่ต ัง้ คกก.ประเมนิ PA ทัง้นี ้คกก. เสนอแนะ

การปฏบิตังิานไดต้ลอดปีงบประมาณ

30 กนัยายน

O คกก.ด าเนินการประเมนิ PA 

ชว่งสิน้ปีงบประมาณ

O ประเมนิผลการปฏบิตังิานเลือ่นเงินเดอืน

คร ัง้ที่ 2 โดยสามารถน าผลการประเมนิ PA 

มาใชป้ระกอบการพจิารณา

ในองคป์ระกอบที่ 1 



ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ตาม ว 20/2565

ต้องไม่เพิ่มภาระให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่จ าเป็นต้องท าแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน

พิจารณาผลการปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติงานจริง ค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ 

ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้ได้รับผลจากการปฏิบัติ

พิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ชิ้นงาน หรือผลงาน เป็นต้น



คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ต าแหน่ง ประธาน กรรมการ จ านวน 2 คน

ครู ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น ศน. /เคยเปน็ ศน. ไม่ต ่ำกว่ำ วิทยฐำนะ ศน .ชนพ.

ผู้สอนในสถำบนัอดุมศึกษำ ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

ครูจำกสถำนศึกษำอื น ไม่ต ่ำกว่ำวิทยฐำนะครู ชนพ .

ผู้ทรงคุณวฒิุนอกสถานศึกษานั้นท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม

รอง ผอ. ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น ศน. /เคยเปน็ ศน. ไม่ต ่ำกว่ำ วิทยฐำนะ ศน .ชนพ.

ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบนัอดุมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

ผอ.จำกสถำนศึกษำอื น ไม่ต ่ำกว่ำวิทยฐำนะ ผอ .ชนพ.

ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

ผอ. ผอ.เขต นั้น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบนัอดุมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

ผอ. สถานศึกษาอืน่ท่ีมีวทิยฐานะ ไม่ต่ ากวา่วทิยฐานะ ผอ .ชนพ.

ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
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คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ต าแหน่ง ประธาน กรรมการ จ านวน 2 คน

ศน. สังกดั สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบนัอดุมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

ผอ.เขต นั้น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

สังกดั สอศ. / สป.

ผู้บงัคับบญัชาของผู้รับการประเมิน

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้บรหิารการศึกษา ผู้บงัคับบญัชาของผู้รับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบนัอดุมศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมะสม ไม่ต ่ำกว่ำ ผศ .

หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ผู้บริหารส่วนกลางใน ศธ . ไม่ต่ ากวา่อ านวยการระดับสูง

ผู้บริหารการศึกษาในสังกดันั้น ไม่ต่ ากวา่ ชนพ .

ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

18
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การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ



วิทยฐานะ ว 9 - 11/2564

ช านาญการ 1. พจิารณาเหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ ดา้นที ่1-2 จากบญัชทีี่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด (สุ่มในระบบ DPA)

2. พจิารณาผลการประเมนิของคณะกรรมการ และมมีตอินุมตัหิรอืไมอ่นุมตัิ

ช านาญการพิเศษ 1. พจิารณาเหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ ดา้นที ่1-2 จากบญัชทีี่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด (สุ่มในระบบ DPA)

2. พจิารณาผลการประเมนิของคณะกรรมการ และมมีตอินุมตัหิรอืไมอ่นุมตัิ

เช่ียวชาญ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบคุณสมบตั ิก่อนสง่ผา่นค าขอใหส้ านกังาน ก.ค.ศ. ในระบบ 
DPA

เช่ียวชาญพิเศษ พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบคุณสมบตั ิก่อนสง่ผา่นค าขอใหส้ านกังาน ก.ค.ศ. ในระบบ 
DPA



คุณสมบัติของผูข้อรบัการประเมินเพ่ือใหม้ีวิทยฐานะหรอืเล่ือนวิทยฐานะ

มรีะยะเวลาการด ารง

ต าแหน่งตามมาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐาน

วทิยฐานะทีข่อรบั

การประเมนิ

มผีลการประเมนิ PA 

ยอ้นหลงัครบระยะเวลา

ทีก่ าหนด โดยมผีล

การประเมนิแตล่ะรอบ

ผ่านเกณฑ ์

มวีนิยั คณุธรรม

จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชพี
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เงื่อนไขการลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตาม ว 4/2564

สายงานการสอน

มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B1

ส าหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B2

* ผลการทดสอบ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ

* หากผู้ขอมีระดับผลการทดสอบ
สูงขึ้น สามารถขอลดระยะเวลา
ในวิทยฐานะต่อไปได้

ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่มีความยากล าบาก

โดยต้องปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
(ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหาร
การศึกษา)

* ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

* ต้องเป็นคุณวุฒิระดับสูงสุด
ของผู้ขอเท่านั้น 

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับเดียวกัน
มาใช้ซ้ าอีก

ผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 8
(กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ

* ให้น ามาใช้ลดระยะเวลาได้
เพียงครั้งเดียว

 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนยื่นค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้



สายงานบริหารสถานศึกษา

มีความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ้น 
สามารถขอลดระยะเวลาใน
วิทยฐานะต่อไปได้

ปฏิบัติงานในพื้นที่
พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่มี
ความยากล าบาก

โดยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
ในระดับปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัด
การเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา

* ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง 

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับ
เดียวกันมาใช้ซ้ าอีก

ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 
(กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรอง
จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

* ให้น ามาใช้ลดระยะเวลา
ได้เพียงครั้งเดียว

 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนยื่นค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตาม ว 4/2564



 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนยื่นค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เงื่อนไขการลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ตาม ว 4/2564

24

สายงานนิเทศการศึกษา
มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

มีความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

นับถึงวันที่ยื่นค าขอ

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ้น 
สามารถขอลดระยะเวลาใน
วิทยฐานะต่อไปได้

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
ในระดับปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

* ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับเดียวกัน
มาใช้ซ้ าอีก







สรุปคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

ย้อนหลัง 1 รอบผ่านเกณฑ์

มีภาระงานตามที่ก าหนด
ย้อนหลัง 2 รอบผ่านเกณฑ์

มีภาระงานตามที่ก าหนด

ย้อนหลัง 3 รอบผ่านเกณฑ์

มีภาระงานตามท่ีก าหนด

ผลการประเมิน PA

2 ปี3 ปี4 ปีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม

ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 4 ปี

ติดต่อกัน

ระยะเวลาด ารง

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ

กรณีปกติ กรณีตาม ว 4/2564 กรณีชายแดนใต้
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การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน



5 ก ค  60 1 ต ค  64 30 ก ย  65

เป็นครูผู้ช่วย 
ก่อนวันที่ 5 ก ค  60
และได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งครู 
ตั้งแต่วันที่ 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

บรรจุและแต่งต้ัง
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 

29

การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต าแหน่งครู



ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตาม ว 9/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะและข้อ 3  วินัย คุณธรรมฯ ) 
แต่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ตามข้อ 2) ไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ ประสงค์จะยื่นค าขอ
ตาม ว 9/2564 ให้ด าเนินการ ดังนี้

กรณีการน าผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมมายื่นค าขอตาม ว 9/2564

30

ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผลการพัฒนางานตามขอ้ตกลง (PA)

ตาม ว 17/2552 แล้วแต่กรณี ตาม ว 21/2560 (3 ด้าน 13 ตัวชีว้ัด) ตามหลักเกณฑ์ 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)

ผลงานตามเกณฑ์เดิมที่น ามาเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หน่ึง)

ยืน่ค าขอปีงบประมาณ

   เปรียบเทียบ 2 ปีกำรศึกษำ ที ผ่ำนเกณฑ์           2 ปีกำรศึกษำ ที ผ่ำนเกณฑ์      รอบแรก (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)

    เปรียบเทียบ 2 ปีกำรศึกษำ ที ผ่ำนเกณฑ์              1 ปีกำรศึกษำ ที ผ่ำนเกณฑ์      2 รอบ (ผล PA ปี งปม. 65 + 66)

ครบ 3 รอบกำรประเมิน  - -

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



1 ต ค  64 30 ก ย  65

ได้รับการแต่งต้ัง
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 

ได้รับการแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์

ต้ังแต่วันท่ี 1 ต ค  64

คุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 
หรือ ว 10/2554 ตั้งแต่วันท่ี 1 ต ค 65 

ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี

มีคุณสมบัติครบ
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การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์



ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์อยู่ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 10-11/2564 (ข้อ 1 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ และข้อ 3  วินัย คุณธรรมฯ ) แต่มีผลพัฒนางานตามข้อตกลง
(ตามข้อ 2) ไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ ประสงค์ยื่นค าขอตาม ว 10-11/2564 ให้ด าเนินการ ดังนี้

กรณีการน าผลงานตามหลักเกณฑ์เดิมมายื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธกีารฯ ว 10-11/2564
(ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก)์
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คณะกรรมการประเมิน PA เป็นผู้ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม
 ตาม ว 17/2552 (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1)

ผลงานตามเกณฑ์เดิมที่น ามาเสนอ ผลการพัฒนางานตามขอ้ตกลง (PA)

ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 

ตาม 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 ปีกำรศึกษำ ที ผ่ำนเกณฑ์      2 รอบ (ผล PA ปี งปม. 65 + 66)

ครบ 3 รอบกำรประเมิน  -

ยืน่ค าขอปีงบประมาณ

เปรียบเทียบ 2 ปีกำรศึกษำ ที ผ่ำนเกณฑ์       รอบแรก (1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65)
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ไฟล์ดิจิทัลประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ



การใช้ไฟล์ดิจิทัลประกอบการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การประเมิน ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์

ดา้นที ่1 ดา้นทกัษะการจัดการเรียนรู้ ดา้นทกัษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ ์ ดา้นทกัษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา
และการจัดการชั้นเรียน การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร กลยุทธ ์สือ่ นวตักรรม หรือเทคโนโลยี

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพฯ

พิจารณาจาก    1. แผนกำรจดักำรเรียนรู้ ที ใชจ้ดักำรเรียนรู้ (PDF)   1. รำยงำนผลกำรด่ำเนินกำร   1.รำยงำนผลกำรด่ำเนินกำรตำม

   2. ไฟลว์ดีทิศัน์ จ านวน 2 ไฟล์ ตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ (PDF) แผนพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ (PDF)

       - บนัทกึกำรสอน   2. ไฟลว์ดีทิศัน์น่ำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ   2. ไฟลว์ดีทิศัน์น่ำเสนอกำรพัฒนำ

       - แสดงใหเ้หน็ถงึสภำพปญัหำ แรงบนัดำลใจ กำรนิเทศกำรศึกษำ 

ดา้นที ่2 ดา้นผลลพัธก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน ดา้นผลลพัธใ์นการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ดา้นผลลพัธใ์นการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

พิจารณาจาก    ไฟลด์จิิทลัผลงำนหรือผลกำรปฏบิติัของผู้เรียน    ไฟลว์ดีทิศัน์ ผลงำนหรือผลกำรปฏบิติัของครู    ไฟลว์ดีทิศัน์ผลงำนหรือผลกำรปฏบิติั

หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ของผู้รับกำรนิเทศ ที ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน

 หรือกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ

ดา้นที ่3

พิจารณาจาก    ชช.   ผลงำนวิจยัหรือนวัตกรรม (PDF)

   ชชพ. ผลงำนวิจยัและนวัตกรรม (PDF)

ดา้นผลงานทางวชิาการ 
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ไฟล์ดิจิทัลประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ต าแหน่งครู



ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการชั้นเรียน

ไฟล์วดีทิศัน์บันทกึการสอน

นำ่เสนอกำรจัดกจิกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในหนว่ยกำรเรียนรู้

คำบกำรสอนในห้องเรียนใด คำบใดกไ็ด้ ตำมระดับกำรปฏิบัติ ที คำดหวัง


ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที ขอรับกำรประเมิน

ลักษณะวดีทิศัน์ 

   O เลื อนมุมกล้องได้ ดึงภำพไกลหรือใกล้ (Zoom) หรือหมุนซ้ำยขวำ (Panning)  

   O ต้ังกล้องมุมใดกไ็ด้ (ไม่เดินกล้องตำมครู) เห็นภำพรวมกำรสอน พฤติกรรมผู้เรียน 

      กำรจัดกจิกรรม สื อ บรรยำกำศชัน้เรียน 

   O ควำมยำวเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือคำบกำรสอนจริง 

       แต่ไม่เกนิ 60 นำที

   O ไม่มีดนตรีประกอบ หยุดระหว่ำงกำรบันทึก ไม่มีกำรตัดต่อ และแต่งภำพ

      ด้วยเทคนคิใด ๆ

   O บันทึกเป็น mp4 ภำพและเสียงชัดเจนเพยีงพอ ที จะประเมิน

ไฟล์วดีทิศัน์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงสภาพปัญหา ทีม่า หรือแรงบันดาลใจฯ

    สะท้อนถึงกำรได้วิธีกำรแกป้ัญหำหรือกำรพฒันำ สอดคล้องกบั


ไฟล์วีดิทัศนบ์ันทึกกำรสอน ท่ำให้เข้ำใจเบื้องหลังกำรท่ำงำน กำรพบ

สภำพปัญหำ หรือแรงบันดำลใจในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ มีกำรพฒันำ

ผู้เรียน กระบวนกำร และผลลัพธ์ที สะท้อนระดับกำรปฏิบัติที คำดหวัง

ลักษณะวดีทิศัน์ 

   O นำ่เสนอแบบปรำกฏตัว บรรยำยด้วยตัวเอง

   O สอดแทรกภำพนิ ง หรือภำพเคลื อนไหว เสนอผ่ำนโปรแกรมนำ่เสนอได้

      PowerPoint, Keynote, Google Slides หรืออื น ๆ 

   O ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพเิศษที สร้ำงขึน้ ไม่มีกำรซ้อนตัวอกัษร

   O ควำมยำวไม่เกนิ 10 นำที บันทึกเป็น mp4 

   O บันทึกเป็น mp4 ภำพและเสียงชัดเจนเพยีงพอ ที จะประเมิน



ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

ไฟล์ดจิิทลัผลลัพธก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน

นำ่เสนอกำรจัดกจิกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในหนว่ยกำรเรียนรู้

คำบกำรสอนในห้องเรียนใด คำบใดกไ็ด้ ตำมระดับกำรปฏิบัติ ที คำดหวัง


ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที ขอรับกำรประเมิน

การน าเสนอ 

    O ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของผู้เรียน เป็นรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม ที ประสบ

       ควำมส่ำเร็จ และอำจยังไม่ประสบควำมส่ำเร็จ ให้เห็นผลลัพธ์ที เกดิขึน้กบั

       ผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้

       เพื อกำรพฒันำผู้เรียน 

    O อำจปรำกฏในคำบหรือภำยหลังจำกกำรจัดกำรเรียนรู้นัน้ 


    O อำจมีควำมเชื อมโยงกบัประเด็นท้ำทำยที ได้ท่ำข้อตกลงในกำรพฒันำงำน 


ลักษณะวดีทิศัน์ 

    O นำ่เสนอรวมแล้ว ไม่เกนิ 3 ไฟล์

    O กรณีไฟล์วีดิทัศน ์mp4 จ่ำนวน 1 ไฟล์ มีภำพและเสียงที ชัดเจน 


        ใส่ค่ำบรรยำยด้ำนล่ำงได้ ควำมยำวไม่เกนิ 10 นำที  

    O กรณีเอกสำรไฟล์ PDF ต้องมีจ่ำนวนไม่เกนิ 10 หนำ้


    O กรณีรูปภำพ ให้เป็นไฟล์ JPG, PNG  หรือ PDF ไม่เกนิ 10 หนำ้ กระดำษ A4

       (ไม่เกนิ 6 ภำพ ต่อ 1  เฟรม)


วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ

    O เสนองำนวิจัยเกี ยวกบักำรจัดกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 


        ไฟล์ PDF จ่ำนวน 1 รำยกำร

    O แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ


       ที ขอรับกำรประเมิน 

วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

    O เสนองำนวิจัยเกี ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้และนวัตกรรมกำร

       จัดกำรเรียนรู้ ไฟล์ PDF อยำ่งละ  1 รำยกำร

    O แสดงให้เห็นถงึระดับกำรปฏิบัติที คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ


       ที ขอรับกำรประเมิน 

    O งำนวิจัยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 


       และส่งไฟล์ PDF บทควำมวิจัยที ตีพิมพ์เผยแพร่
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ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และต าแหน่งศึกษานิเทศก์



ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาฯด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนฯ

ไฟลว์ีดิทัศน์การน าเสนอการพัฒนาฯ

    O นำ่เสนอกระบวนกำรคิด รูปแบบ กำรใช้กลยทุธ์ 


    O แสดงใหเ้หน็ถงึประเด็นปญัหำหรือประเด็นกำรพัฒนำ 


    O สะท้อนระดับกำรปฏบิติัที คำดหวงัตำมมำตรฐำน 


       วทิยฐำนะที ขอรับกำรประเมนิ 

    O สมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์


    O กำรจดักำรตำมกระบวนกำร PLC


ลกัษณะวีดิทัศน์ 

    O บนัทึก ณ สถำนที ปฏบิติังำนจริง นำ่เสนอเปน็ 


       ภำษำไทยด้วยตนเอง ไมม่บีคุคลอื นร่วมนำ่เสนอ 

    O อำจใช้สื อในลักษณะ ภำพนิ ง ขอ้ควำม สัญลักษณ์ 

       ภำพเคลื อนไหว และอำจสอดแทรกภำพ หรือนำ่เสนอ

       ในรูปแบบ PowerPoint 


    O ใช้กล้องถำ่ยท่ำตัวเดียว ไมม่ส่ีวนนำ่ใด ๆ 


    O ไมม่ดีนตรีประกอบ ไมห่ยดุระหวำ่งบนัทึก 


       ไมม่กีำรตัดต่อและแต่งเติมภำพด้วยเทคนิคใด ๆ 

    O บนัทึกเปน็ mp4 จำ่นวน 1 ไฟล์ ควำมยำวไมเ่กิน 

       15 นำที ภำพและเสียงชัดเจนเพียงพอที จะประเมนิ 


ไฟลว์ีดิทัศน์การน าเสนอผลลพัธ์การพัฒนาฯ

   O ผลงำนหรือผลกำรปฏบิติั 


   O มกีำรเปลี ยนแปลงไปในทำงที ดีขึน้ หรือมกีำรพัฒนำ

      มำกขึน้หรือเกิดนวตักรรมที เปน็แบบอยำ่งที ดี

   O เสนอร่องรอย/ชิ้นงำน/ผลงำนที เปน็ผลลัพธ ์


   O นำ่เสนอท้ังที ประสบควำมส่ำเร็จมำก /น้อย 


      หรือยงัไมส่่ำเร็จ

   O มจีรรยำบรรณในกำรนำ่เสนอทุกกรณี และต้องไม่ 


      ละเมดิทรัพยสิ์นทำงปญัญำ

ลกัษณะวีดิทัศน์ 

   O นำ่เสนอแบบปรำกฏตัว บรรยำยด้วยตนเอง 



      ถงึกำรปฏบิติังำนที สะท้อนผลลัพธ์

   O สำมำรถสอดแทรก ภำพนิ ง หรือภำพเคลื อนไหวได้ 

      ไมม่กีำรซ้อนตัวอักษร แต่อำจนำ่เสนอ 


      ผ่ำนโปรแกรมกำรนำ่เสนอได้  

   O บนัทึกเปน็ไฟล์ mp4 จำ่นวน 1 ไฟล์ 

      ควำมยำวไมเ่กิน 10 นำที ภำพและเสียงชัดเจน


      เพียงพอที จะประเมนิ

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

   O งำนวจิยัเกี ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวตักรรม 


      กำรบริหำรสถำนศึกษำ ไฟล์ PDF จำ่นวน 1 รำยกำร

ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

   O งำนวจิยัเกี ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และนวตักรรม 


      กำรบริหำรสถำนศึกษำ ไฟล์ PDF อยำ่งละ 1 รำยกำร

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

   O งำนวจิยัเกี ยวกับกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำหรือนวตักรรม

      กำรนิเทศกำรศึกษำ ไฟล์ PDF จำ่นวน 1 รำยกำร


วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

   O งำนวจิยัเกี ยวกับกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำและนวตักรรม

      กำรนิเทศกำรศึกษำ ไฟล์ PDF อยำ่งละ 1 รำยกำร


   O ทุกวิทยฐานะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏบิัติ

      ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 

   O วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ งานวิจัยต้องตีพิมพ์เผยแพร่

      ใน TCI กลุม่ 1 หรือ กลุม่ 2 และสง่ไฟล ์PDF บทความวิจัย 

      ที่ตีพิมพ์เผยแพร่



• กรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย 
• การประเมินผ่านระบบ DPA
• เกณฑ์การตัดสิน แต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังน้ี

การด าเนินการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน
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ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

วิทยฐานะช านาญการ ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 65 ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 65  -

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 70 ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 70  -

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 75 ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 75 ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 75

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 80 ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 80 ไมต่ ำ่กว่ำร้อยละ 80
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การปรับปรุงด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ)

กรณีด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ 3 มีกรรมการ 2 ใน 3 คน ให้คะแนนผ่านเกณฑ์ 
และผลงานทางวิชาการ อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง เป็นกรณีที่ส านักงาน ก.ค.ศ. จะแจ้งผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
ตามข้อสังเกตของกรรมการได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติผ่านระบบ DPA

เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการคนเดิมที่ให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการตรวจและประเมินต่อไป

กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก.ค.ศ. จะแต่งตั้ง
กรรมการคนอื่นประเมินแทน โดยด าเนินการผ่านระบบ DPA 



- วิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน

- วิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  ก.ค.ศ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการประเมิน

การอนุมัติผลการประเมิน
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กรณีอนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่น าข้อมูลค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วนเข้าสู่ระบบ DPA
(ชชพ.ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด)



การน าเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 30/2565

ส่งละเอียดค าขอที่ยื่นไม่ส าเร็จตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการ 
ทางอีเมล หรือโดยวิธีการอื่น ในวันที่ไม่สามารถท ารายการได้ หรือวันอ่ืนในภายหลัง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา  หรือส่วนราชการ ส่งข้อมูลมายังส านักงาน ก.ค.ศ. ผ่านทางอเีมล
ภาคเหนือ ส่งที่   dpa.north.otepc@outlook.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่   dpa.northeast.otepc@outlook.com
ภาคกลางและภาคตะวันออก ส่งที่   dpa.central.otepc@outlook.com
ภาคใต้ ส่งท่ี   dpa.south.otepc@outlook.com

ส านักงาน ก.ค.ศ. จะด าเนินการให้ระบบ DPA บันทึกวันที่ส่งค าขอย้อนหลังตั้งแต่วันที่ไม่สามารถท ารายการได้ส าเร็จ 
โดยไม่เสียสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งย้อนหลังแต่อย่างใด



แนวปฏิบัติการก าหนดรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ตาม ว 31/2565

ยื่นค าขอเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนดต่อ ผอ. (ไม่ต้องยื่นค าขอผ่านระบบ DPA)

หน่วยงานการศึกษาพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับหลักสูตร หรืออัตราก าลัง หรือกรอบอัตราก าลัง ของส่วนราชการ
ให้น ารายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระ พร้อมเหตุผล เสนอให้ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ ก.ค.ศ. 

เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบและส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณา ให้ส่วนราชการแจ้ง ผอ. ยื่นค าขอตามที่เสนอไว้เดิม
ผ่านระบบ DPA

ส่งค าขอพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ดิจิทลั ถึงหน่วยงานการศึกษาต้นสังกัดหรือส่วนราชการ เพื่อให้ความเห็น เกณฑ์การพิจารณา
1) เป็นรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีการเปิดการเรียนการสอนมาอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
2) เป็นรายวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอก าหนดเพิ่มเติมต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

และสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ หรืออัตราก าลังในแต่ละประเภทวิชาตามหลักสูตร สอศ. หรือ
เป็นไปตามที่ส านักงาน กศน. เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
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ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล
(Digital Performance Appraisal : DPA) 



























ร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่การศึกษาที่ดีกว่า กับ ก.ค.ศ.


