
การด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา



ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา 55
ประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ

ข้อตกลงทีใ่ช้ในการพัฒนางาน (PA)
ตามตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่

มาตรา 54
ประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ

ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ

ผลการประเมิน PA
1. ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
2. ใช้เป็นผลการประเมินคงวิทยฐานะ
3. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ



ทบทวนการดำเนินการจัดทำ PA
ในรอบ 1 ปีงบประมาณ

1 ตุลาคม
- ทำ PA กับผู้บังคับบัญชาและกำหนดขอบเขตผลการปฏิบัติงาน
ที่คาดหวัง เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน
ครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับ PA
- เริ่มตั้งคณะกรรมการประเมิน PA ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอแนะ
การปฏิบัติงานได้ตลอดปีงบประมาณ

31 มีนาคม
- ประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 
ตาม ว 23/2564 (ต้องประเมินตนเองก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาประเมินต่อไป) 30 กันยายน

- คณะกรรมการประเมิน PA ดำเนินการประเมิน PA 
ช่วงส้ินปีงบประมาณ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 โดยสามารถ
นำผลการประเมิน PA มาใช้ประกอบการพิจารณา
ในองค์ประกอบที่ 1



ซักซ้อมแนวปฏิบตัใินการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตาม ว 20/2565
พิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริง คำนึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ

ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้ได้รับผลจากการปฏิบัติ

พิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ชิ้นงาน หรือผลงาน เป็นต้น

ต้องไม่เพิ่มภาระให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่จำเป็นต้องทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพือ่ใช้ในการประเมิน



มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ซักซ้อมแนวปฏิบติัในการประเมินขอ้ตกลงในการพัฒนางาน

จรรยาบรรณ

ระยะเวลา

ผลการประเมิน
มีผลการประเมิน PA ย้อนหลงัครบระยะเวลาทีก่ำหนด 

โดยมีผลการประเมนิแตล่ะรอบ “ผ่านเกณฑ”์

มีระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ตามมาตรฐานตำแหนง่
และมาตรฐานวทิยฐานะทีข่อรบัการประเมิน 



ภาระงานของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งคร ู(ตาม ว 21/2564)

1 ภาระงาน 

2จำนวนชั่วโมงภาระงานข้ันต ่า



1 ภาระงาน 

ภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น



2จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต ่า

ระดับการศึกษา/
ประเภท

จำนวนชั่วโมงสอน
ตามตารางสอน

จำนวนชั่วโมงภาระงานขั้นต ่า
(ชั่วโมงสอน + ชั่วโมงภาระงาน)

1. ปฐมวัย ไม่ต ่ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่ต ่ากว่า 14 ชั่วโมง/สัปดาห์

2. ประถมศึกษา

ไม่ต ่ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่ต ่ากว่า 20 ชั่วโมง/สัปดาห์3. มัธยมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์
พิเศษ
หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม)



เงื่อนไขการลดระยะเวลาการด ารงต าแหนง่
ตาม ว 4/2564 (สายงานการสอน)

มคีวามสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1

ได้รับคุณวุฒิทีสู่งขึน้ ในระดับปริญญญญาโท
หรือปริญญญญาเอกที่เกีย่วกบัการจัดการ
เรียนรู้ (ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหาร
การศึกษา)

ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
ซ่ึงมีที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก

โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่พิเศษ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
สูงกว่าระดับ B2

* ผลการทดสอบ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
* หากผู้ขอมีระดับผลการทดสอบสูงขึ้น
สามารถขอลดระยะเวลาในวิทยฐานะต่อไปได้

* ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
* ต้องเป็นคุณวุฒิระดับสูงสุดของผู้ขอเท่านั้น
* ไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ า้อีก

ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับ 8) ซึ่งได้รับการรับรอง
จากสถาบันคุณวุฒวิชิาชีพ

• ให้นำมาใช้ลดระยะเวลา
ได้เพียงครั้งเดียว



เงื่อนไขการลดระยะเวลาการด ารงต าแหนง่
ตาม ว 4/2564 (สายงานการสอน)

* ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ในระดับดีเด่น 4 รอบติดต่อกัน
ก่อนยื่นคำขอ

* ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัตงิานในพ้ืนท่ี
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้



สรุปคณุสมบตัขิองผูข้อรบัการประเมนิ

กรณีปกติ กรณีตาม ว 4/2564 กรณีชายแดนใต้
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ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ติดต่อกัน

ย้อนหลัง 3 รอบ 
ผ่านเกณฑ์

มีภาระงานตาม
ที่กำหนด

4 ปี

ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ติดต่อกัน

ย้อนหลัง 2 รอบ 
ผ่านเกณฑ์

มีภาระงานตาม
ที่กำหนด

ย้อนหลัง 1 รอบ 
ผ่านเกณฑ์

มีภาระงานตาม
ที่กำหนด

ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ติดต่อกัน

3 ปี 2 ปี



ยื่นคำขอ
ปีงบประมาณ

ผลงานตามเกณฑ์เดมิที่นำมาเสนอ (หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง) ผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA)
ตามหลักเกณฑ์

ว 9/2564
ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1
ตาม ว 17/2552 แล้วแต่กรณี

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนา้ที่
ตาม ว 21/2560 

(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)

2566
(1 ต.ค. 65 –
30 ก.ย. 66)

เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์

2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์
ผลประเมิน PA รอบแรก
(1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)

2567
(1 ต.ค. 66 –
30 ก.ย. 67)

เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์

1 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์
ผลการประเมิน PA 2 รอบ

(ผลประเมิน PA 
ปีงบประมาณ 65 + 66)

2568 เป็นต้นไป
(1 ต.ค. 67 
เป็นต้นไป)

- -
ผลการประเมิน PA 3 รอบ

การประเมิน

การน าผลงานตามหลกัเกณฑ์เดมิมายืน่ค าขอ

ตาม ว 9/2564 (ช่วงเปลีย่นผา่น)

คณะกรรมการประเมนิ PA เป็นผูป้ระเมนิผลงานตามหลกัเกณฑเ์ดมิ

ตาม ว 17/2552 (ด้านที ่3 หรือดา้นที ่3 ส่วนที ่1)



ให้คณะกรรมการประเมิน
ประเมินผลการพัฒนางาน

ตามข้อตกลงของข้าราชการครู
ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของตำแหน่งและวิทยฐานะ

ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง
ให้ดำเนินการประเมินตาม
องคป์ระกอบที่กำหนด



การประเมิน

ข้อตกลงในการ

พัฒนางาน

(PA)

องค์ประกอบ
การประเมิน

คณะกรรมการประเมิน

วิธีการประเมิน

เกณฑ์การตัดสิน



2 ส่วน
ข้อตกลงในการ
พัฒนางาน

ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง

(60 คะแนน)

ข้อตกลงในการ
พัฒนางานที่เสนอ
เป็นประเด็นท้าทาย

ในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน 
(40 คะแนน)

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2



ใหผู้้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ
2) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ดังนี้ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการประเมนิ

ศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต ่ากว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หรือ
ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่น ที่มีวิทยฐานะไม่ต ่ากว่าครูชำนาญการพิเศษ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ทีม่ีความรู้ ความสามารถเหมาะสม



ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู
ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของตำแหน่ง
และวิทยฐานะ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน 
การสังเกตการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
โดยขา้ราชการครไูมจ่ำเปน็ตอ้งจดัทำแฟม้เอกสารขึน้ใหมเ่พ่ือใชใ้นการประเมนิ



ข้าราชการครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
และมีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์
โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 70



คณะกรรมการประเมิน 
เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
เป็นคณะกรรมการกลางที ่ก.ค.ศ. แต่งต้ัง

โดยระบบจะดำเนินการสุ่ม
คณะกรรมการประเมิน



คณะกรรมการพิจารณาจาก 

ไฟล์วีดทัิศน์
บันทึกการสอน

แผนการจัด
การเรียนรู้

ไฟล์วีดิทัศน์ท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงสภาพปัญญหา ท่ีมา 
หรือแรงบันดาลใจ
ในการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน



เกณฑ์การตดัสนิ  
จะต้องไดค้ะแนนจากกรรมการ
แต่ละคนไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75



เอกสารหลกัฐาน

1. รายงานผล

2. ผลการพัฒนา

3. แผนการ
จัดการเรียนรู้

4. ไฟล์วีดิทัศน์

5. ผลลัพธ์
การเรียนรู้
ของผู้เรียน

6. ผลงาน
ทางวิชาการ * การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ตาม ว 17/2552
ที่ผ่านเกณฑ์ หรือ

* งานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่
ตาม ว 21/2560
ที่ผ่านเกณฑ์

ผลการพัฒนาตาม
ข้อตกลงที่ผ่านเกณฑ์

แผนการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ไฟล ์PDF

จำนวน 2 ไฟล์
* ไฟลบ์ันทึกการสอน 
จำนวน 1 ไฟล์ 
(ความยาวไม่เกิน 60 นาที)
* ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึง
สภาพปัญญหา/แรงบันดาลใจ
จำนวน 1 ไฟล์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์
* กรณีนำเสนอด้วยไฟล์วีดิทัศน์
จำนวน 1 ไฟล์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

* กรณีเอกสารไฟล์ PDF ต้องมี
จำนวนไม่เกิน 10 หน้า

* กรณีรูปภาพ ให้เป็น
ไฟล์ JPG, PNG หรือ PDF
ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 
(ไม่เกิน 6 ภาพ ต่อ 1 เฟรม)

ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญญและครเูช่ียวชาญญพิเศษ



ท้ังน้ี

ให้สถานศึกษาตรวจสอบ

ข้อมูล คุณสมบัติ และหลกัฐาน

ของผู้ขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ก่อนน าขอ้มูลดงักลา่ว

เข้าสูร่ะบบ DPA



ขอขอบคุณ  


