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ค ำน ำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่  20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 และต ำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์
และวิธีกำรดังกล่ำวก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมำณ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่คำดหวัง  

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  รวมทั้งใช้เป็นแนวทำง 
กำรปฏิบัติหรือปรับประยุกต์กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกับกำรขอมี 
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมิน 
เพ่ือคงวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และสอดคล้องกับบริบทในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ  
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๔ และหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ 
มำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำนกำรศึกษำ (๓) บัญญัติไว้ว่ำ “ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบ 
วิชำชีพครูและอำจำรย์  ให้ ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู  มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง  
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถ และประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบ
คุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครู ” ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  
ที่ก ำหนดให้ปฏิรูปประเทศไว้ ๖ ด้ำน หรือ ๖ ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
กระบวนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ ถือว่ำส ำคัญต่อกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ทีก่ ำหนดไว้ในด้ำนต่ำง ๆ เนื่องด้วยกำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ อีกทั้งแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดกิจกรรมและยุทธศำสตร์ยกระดับ
คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (Enhance Quality of Education) ครอบคลุมผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะเจตคติที่ถูกต้องและรู้จักดูแลสุขภำพ เพ่ือกำรจัดกำรในเรื่อง 
กำรด ำรงชีวิตของตนเองและกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งครู อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ ต้อง เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ ยวชำญ ครูมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู   
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ได้ก ำหนดแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ๗ เรื่องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำข้ำงต้น ในเรื่องที่ ๔ : กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู 
และอำจำรย์ ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) กำรผลิตครู และกำรคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครู
ที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู (๒) กำรพัฒนำวิชำชีพครู  
(๓) เส้นทำงวิชำชีพครู เพ่ือให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำ ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่ เหมำะสม (๔) กำรพัฒนำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ (๕) องค์กรวิชำชีพครู และกำรปรับปรุง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร 
หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและกำรแต่งตั้ง และกระทรวงศึกษำธิกำร 
มีนโยบำยในกำรปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นกำรพัฒนำวิชำชีพ
มำกกว่ำกำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกัน โดยมีกำรประเมินที่ไม่ยุ่งยำก  
ไมซ่ับซ้อนและเป็นธรรม   
  จำกงำนวิจัยในโครงกำรกำรสังเครำะห์ระบบและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำชีพครู :  
จำกแนวคิดกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติ โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ประวิต เอรำวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษำแนวคิด
และรำยงำนกำรศึกษำวิจัยของนักวิชำกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ พบว่ำ  จำกรำยงำนของ OECD/UNESCO  
เมื่อปี ๒๐๑๖ และจำกผลกำรศึกษำของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่ำระบบกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพนั้น มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่เป็นอุปสรรค เช่น กำรพัฒนำวิทยฐำนะไม่ยึดโยงกับผลลัพธ์
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กำรเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนไม่มีโครงสร้ำงเวลำพอที่ครูจะมีโอกำสแลกเปลี่ยนกำรสอนในรูปแบบ 
ชุมชนวิชำชีพ และผู้บริหำรโรงเรียนยังขำดศักยภำพในกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำครู  รูปแบบ
ชุมชนวิชำชีพ และปัจจัยส ำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและกำรพัฒนำวิชำชีพครู คือ ภำวะผู้น ำ
ของผู้บริหำรโรงเรียน ซึ่งต้องมีบทบำทในกำรบริหำรหลักสูตร กำรก ำกับและประเมินกำรสอนของครู กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและพัฒนำครู และสนับสนุนวัฒนธรรมกำรท ำงำนในโรงเรียนแบบร่วมมือกัน ตำมล ำดับ   
 ดังนั้น เพ่ือควำมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ชำติ 
๒๐ ปี แผนปฏิรูปกำรศึกษำ และแนวนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จึงได้ใช้การวิจัยเป็นฐาน  
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหัวใจส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพกการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ  
จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้นใหม่ ให้สอดคล้อง
กับเรื่องส ำคัญที่ต้องด าเนินการให้ตอบสนองต่อนโยบาย 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) 
รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ริ เริ่ม พัฒนา (Originate and Improve) คิดค้น ปรับเปลี่ยน ( Invent and 
Transform) สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น นอกเหนือจากห้องเรียน 
สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ (School as an Organization) การจัดระบบการบริหาร
การจัดการในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นงานหลักของครูและผู้อ านวยการสถานศึกษา  ลดความซ้ าซ้อน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนกับการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา ๕๔) และการคงวิทยฐานะ 
(มาตรา ๕๕) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน)  School Professional Community การจัดท า PLC เป็นหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้อ านวยการสถานศึกษา
ด้วย  Support System ควรเป็นระบบ  Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม การพัฒนาต่าง  ๆ  
ครูต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 ผู้บริหำรกำรศึกษำที่มีศักยภำพ นอกจำกจะต้องมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมระดับวิทยฐำนะ 
ที่คำดหวังแล้ว ยังต้องสำมำรถพัฒนำผู้ เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะ 
เต็มตำมศักยภำพเพ่ือร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จึงได้น ำควำมคิดเห็น
ของนักวิชำกำรและผลกำรวิจัยดังกล่ำวมำปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ โดยผู้บริหำรกำรศึกษำต้องมีกำรพัฒนำสมรรถนะ 
ในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้น ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ และต้องสำมำรถพัฒนำ
ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะเต็มตำมศักยภำพเพ่ือร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ โดยได้ก ำหนดระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ  
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สรุปหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ 
       (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564) 
 

แผนภำพที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

แผนภำพที่ 2 คุณสมบัติกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ 
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นิยำมศัพท ์  
        ตำมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 
  ส่วนรำชกำรต้นสังกัด หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  ผู้บริหำรกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  ผู้เรียน หมำยควำมว่ำ นักเรียน นักศึกษำ หรือ ผู้รับบริกำร  
  รอบกำรประเมิน หมำยควำมว่ำ ช่วงระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
ซึ่งก ำหนดให้มีกำรประเมินปีงบประมำณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมำณ  
  ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีหรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อได้มีกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ
ที่ผู้บริหำรกำรศึกษำได้พัฒนำขึ้น  
  ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance Agreement : PA) หมำยควำมว่ำ ข้อตกลงที่ผู้บริหำร
กำรศึกษำได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือแสดงเจตจ ำนงว่ำภำยในรอบกำรประเมินจะพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
คุณภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่ง
และวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทของหน่วยงำนกำรศึกษำ นโยบำยของส่วนรำชกำร
และกระทรวงศึกษำธิกำร โดยผู้บังคับบัญชำได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
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ภำระงำน  
          ก.ค.ศ. มีมติก ำหนดภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน และกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหนังสือส ำนักงำน 
ก.ค.ศ .  ที่  ศธ 0206.4/ว 21 ลงวันที่  30 สิ งหำคม 2564 โดยให้มีภ ำระงำนด้ ำนกำรบริหำร 
และควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำองค์กำรด้ำนกำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชน และเครือข่ำยเต็มเวลำ และมีกำรพัฒนำ
ตนเองและวิชำชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  
แนวทำงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

      ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12  
ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ซึ่งผู้บริหำรกำรศึกษำ
ต้องจัดท ำข้อตกลงเสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือแสดงเจตจ ำนงว่ำ ภำยในรอบกำรประเมินจะพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน คุณภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
        1. กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
     2. ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรและควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชน
และเครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

   ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำย เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
คุณภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยผู้บริหำรกำรศึกษำต้องแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำ คิดค้น 
ปรับเปลี่ยนหรือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนต้องมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย  
และบริบทของหน่วยงำนกำรศึกษำ นโยบำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร  

กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
   ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนกับผู้บังคับบัญชำทุกรอบปีงบประมำณ ในกรณีที่ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ท ำข้อตกลงกับ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน  
ให้ควำมเห็นชอบ และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ท ำข้อตกลงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ ตำมแบบ PA 1/บก. ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ทุกปีงบประมำณ 
   กรณีที่ผู้บริหำรกำรศึกษำย้ำยระหว่ำงปีงบประมำณ ให้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนกับผู้บังคับบัญชำใหม่ 
   กรณีผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรกของแต่ละต ำแหน่ง ให้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีงบประมำณที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ทั้งนี้ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่จะน ำมำขอวิทยฐำนะ
และเลื่อนวิทยฐำนะจะต้องมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  
ค ำชี้แจงกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
    ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ ตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำย ต้องแสดงให้เห็นถึง
ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะเริ่มต้นของต ำแหน่งนั้น ๆ ดังนี้  
   1. ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ ระดับปฏิบัติที่คำดหวัง 
คือ ริเริ่ม พัฒนำ   



9  

 
 

   2. ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ยังไม่มีวิทยฐำนะ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง 
คือ คิดค้น ปรับเปลี่ยน  
    กรณีผู้บริหำรกำรศึกษำย้ำยระหว่ำงปีงบประมำณ ให้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนกับผู้บังคับบัญชำใหม่ 
     กรณีผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2564 
หำกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ (ว 12/2564) ข้อ 1.1  
และข้อ 1.3 โดยมีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมข้อ 1.2 ไม่ครบตำมจ ำนวนรอบกำรประเมินที่ก ำหนด 
ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี และประสงค์จะยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ (ว  12/2564) 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (วันที่  1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่  30 กันยำยน 2566) ให้รำยงำนผล 
กำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ (ด้ำนที่  3 ส่วนที่ 1 ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด)  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 (กรณีขอเลื่อนวิทยฐำนะ) หรือ ว 12/2561 (กรณีขอมีวิทยฐำนะ)  
ในปีกำรศึกษำ 2563 หรือปีกำรศึกษำ 2564 ที่ผ่ำนเกณฑ์  
    โดยให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นผู้พิจำรณำประเมินผลกำรพัฒนำ 
คุณภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ (ด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552  
(กรณีขอเลื่อนวิทยฐำนะ) หรือ ว 12/2561 (กรณีขอมีวิทยฐำนะ) และให้ผู้ขอรับกำรประเมินน ำผลกำรประเมิน 
ที่ผ่ำนเกณฑ์ มำรำยงำนกับผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงตำมที่ก ำหนดไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนของหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรฯ ว 12/2564 

แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  
     1. แบบฟอร์มข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
    ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดรูปแบบ PA 1/บก. (ตำมคู่มือ 
กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ โดยส ำนักงำน ก.ค.ศ. หน้ำ 37 - 63) จ ำนวน 6 แบบ ดังนี้  
    1) PA 1/บก. (รอง ผอ.สพท. ยังไม่มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ)  
    2) PA 1/บก. (รอง ผอ.สพท. ช ำนำญกำรพิเศษ) 
    3) PA 1/บก. (รอง ผอ.สพท. เชี่ยวชำญ) 
    4) PA 1/บก. (ผอ.สพท. ยังไม่มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ)  
    5) PA 1/บก. (ผอ.สพท. เชี่ยวชำญ) 
     6) PA 1/บก. (ผอ.สพท. เชี่ยวชำญพิเศษ)  
   2. แบบรำยงำนด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน (ส่วนที่ 1 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 และ 
ว 12/2561 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน) (ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่ง
และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ โดยส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
หน้ำ 68 - 74) 
    - PA 1/บก. (ว 17/2552)  
   - PA 1/บก. (ว 12/2561) 



 
 

ส่วนที่ 3  
แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 

  กำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน กรณีผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ต้องค ำนึงถึงบริบทและกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบ 
โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้เขียนกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ำนอ่ืน ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้น ๆ ทั้งนี้ งำน (Tasks) ที่เสนอ 
เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
และภำระงำน ตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ที่สอดคล้องกับแนวนโยบำยระดับชำติ ระดับกระทรวง ส่วนรำชกำร 
และแนวนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้น ๆ และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2 (ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำน ก.ค.ศ. หน้ำ 81 - 106) ส ำหรับกรณีต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบร่วมกับผู้บังคับบัญชำ ตำมมำตรำ 53 ตำมล ำดับ   
  กำรน ำเสนอและกำรประเมิน “ผลลัพธ์ (Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators)” ไม่เน้นรูปแบบ
เอกสำร ให้ใช้วิธีกำรน ำเสนอและประเมินเชิงประจักษ์ โดยพิจำรณำจำกกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
จนมีผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลงฯ เป็นส ำคัญ  
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที่หรือส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

ขอบข่ำยกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
  ส่วนที่ 1 ข้อตกลงมำตรฐำนต ำแหน่ง 
  1. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
     ผู้จัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนน ำเสนองำนที่ปฏิบัติครอบคลุมตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และภำระงำน 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรและควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรพัฒนำองค์กร ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชน 
และเครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ ให้สอดคล้องกับต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะ ต่อควำมคำดหวัง ริเริ่ม
พัฒนำ (Originate and Improve) คิดค้นและปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) ซึ่งประกอบด้วย 
       1.1 ด้ำนกำรบริหำรและควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
                          ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริม สนับสนุน วิเครำะห์ 
วิจัย และประสำนงำนด้ำนวิชำกำร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประเมินผลสถำนศึกษำ และกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
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        1.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร  
                 ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง กำรบริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ บริหำรทั่วไป  
และกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
       1.3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
             ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง กำรก ำหนดและน ำนโยบำย แผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำไปปฏิบัติ กำรสร้ำงหรือน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรท ำงำนเป็นทีมในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม   
        1.4 ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 
               ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง กำรสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์กับ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ เรียน สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ ชุมชน และเครือข่ำย  
กำรจัดระบบกำรให้บริกำร และประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย รวมทั้งกำรประสำน ส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
       1.5 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
             ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง กำรมีส่วนร่วม และเป็นผู้น ำ
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ รวมทั้งกำรสร้ำงและสนับสนุนชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ กำรน ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและนวัตกรรม 
 2. งำน (Tasks) 
 เป็นกำรน ำเสนองำนที่จะด ำเนินกำรพัฒนำตำมข้อตกลงใน 1 รอบกำรประเมิน โดยจะต้องเป็นงำน  
ที่สอดคล้องกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำและภำระงำนที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
และแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ที่ไม่มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่ไม่มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญพิเศษ ซึ่งระดับปฏิบัติแต่ละต ำแหน่งและแต่ละวิทยฐำนะมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้ 

ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   

วิทยฐำนะ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง รำยละเอียด 
ไม่มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ริเริ่ม พัฒนำ 

(Originate & Improve) 
 

สำมำรถริเริ่มและพัฒนำกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำของผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำน 
วิทยฐำนะ 



๑๒ 
 

วิทยฐำนะ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง รำยละเอียด 

วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ริเริ่ม พัฒนำ 
(Originate & Improve) 

สำมำรถรเิริ่มและพัฒนำกำรบรหิำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำของผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำน 
วิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 

สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรม และ
ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง และมำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

วิทยฐำนะ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง รำยละเอียด 
ไม่มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน 

(Invent & Transform) 
สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและ
ปรับเปลี่ ยนกำรบริหำรและกำรจั ด
กำรศึกษำของผู้ เ รี ยน ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำน
วิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 

สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและ
ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ของผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้ตำม
มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ 

วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรม เผยแพร่
และขยำยผลกำรพัฒนำกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำของผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
และหน่ ว ย ง ำนกำรศึ กษำ ใน พ้ืนที่
รับผิดชอบ จนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
ใน ว ง วิ ช ำ ชี พ  เ ป็ น แ บ บอย่ ำ ง ที่ ดี   
ให้ค ำปรึกษำผู้อื่น และเป็นผู้น ำ 
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 3. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 เป็นกำรน ำเสนอผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังที่ เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ท ำให้มีผลลัพธ์เกิดขึ้นกับผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยผลลัพธ์ที่เขียนต้องสอดคล้องกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
ผู้บริหำรกำรศึกษำและภำระงำนที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และงำน (Tasks)   
  4. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
 เป็นกำรน ำเสนอผลสัมฤทธิ์ของงำนที่สอดคล้องกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
ผู้บริหำรกำรศึกษำและภำระงำนที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด งำน (Tasks) และผลลัพธ์ (Outcomes) ซึ่งจะเกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
บ่งบอกถึงควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของกระบวนกำรด ำเนินงำน แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
 กำรเขียนตัวชี้วัดสำมำรถก ำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ   

  ส่วนที่ 2 ข้อตกลงท่ีเสนอเป็นประเด็นท้ำทำย  
  การเขียนประเด็นท้าทายมีองค์ประกอบในการน าเสนอ ดังนี้  
 1. เรื่องที่จะเสนอเป็นประเด็นท้ำทำยผู้จัดท ำข้อตกลงต้องระบุชื่อเรื่องที่จะเสนอเป็นประเด็นท้ำทำย
ให้ชัดเจน  
  2. สภำพปัญหำเป็นกำรน ำเสนอสภำพปัญหำของผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ อำจเกิดจำกกำรศึกษำ วิเครำะห์บริบท กำรวิจัย  
หรือผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่และควำมต้องกำรควำมส ำเร็จของนโยบำย  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร กำรก ำหนดสภำพปัญหำที่ชัดเจนถูกต้องตรงประเด็น ท ำให้สำมำรถก ำหนดทิศทำง  
วิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลได้  
  3. วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล ต้องแสดงให้เห็นถึงทุกขั้นตอนกระบวนกำร วิธีกำรของกำรปฏิบัติ  
ที่เป็นรูปธรรมว่ำจะด ำเนินกำรอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่ำงไร  
  4. ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำที่คำดหวัง เป็นกำรน ำเสนอผลลัพธ์ที่คำดหวังว่ำ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำรแล้ว
จะเกิดผลลัพธ์อะไรกับผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งผลลัพธ์เชิงปริมำณและผลลัพธ์เชิงคุณภำพ 

แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
  ผู้บริหำรกำรศึกษำ ที่ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต้องน ำกรอบแนวคิด นโยบำย และเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ร่วมพิจำรณำโดยใช้ฐำนข้อมูลสำรสนเทศระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ชุมชนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงรอบด้ำน และครอบคลุมภำระงำนด้ำนกำรประสำน ส่งเสริม และสนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ 
มำร่วมกันจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนระดับเขตพ้ืนที่   

 

 



๑๔  

 
 

  ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยสนับสนุนหรื อ 
ช่วยกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยและตำมวัตถุประสงค์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ก ำหนดไว้ อำจน ำประเด็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนร่วมกันกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ 
   ส่วนน ำ (ข้อมูลผู้รับกำรประเมิน) ผู้ที่จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้องของตน 
ให้ครบถ้วน และถูกต้อง ให้สอดคล้องกับต ำแหน่งและวิทยฐำนะของตนให้ถูกต้อง   
  ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง   
    ข้อ 1) ตำมแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด พิจำรณำภำระงำน ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 มำพิจำรณำก ำหนดภำระงำนให้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
  ข้อ 2) เป็นลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง อำจเขียนได้ใน 3 แนวทำง ดังนี้  
  แนวทำงที่  1 งำน (Tasks) ในหน้ำที่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้น  ๆ แต่ต้องสอดคล้อง 
ตำมควำมคำดหวังหรือสื่อถึงควำมคำดหวังของวิทยฐำนะนั้น ๆ ที่ผู้นั้นด ำรงอยู่และครบถ้วนตำมตัวชี้วัด  
ที่ก ำหนด ตำมแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (เหมำะสมกับกำรน ำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน) 
  แนวทำงที่ 2 งำน (Tasks) ที่น ำประเด็นท้ำทำยมำก ำหนด แต่ต้องสอดคล้องตำมควำมคำดหวัง 
ของวิทยฐำนะท่ีผู้นั้นด ำรงอยู่และครบถ้วนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด ตำมแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
  แนวทำงท่ี 3 งำน (Tasks) อำจเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงที่ 1 และแนวทำงท่ี 2 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ประเด็นที่ท้ำทำยเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของผู้จัดท ำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ  
ในแต่ละวิทยฐำนะ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของวิทยฐำนะ คือ ริเริ่มพัฒนำ คิดค้นและ
ปรับเปลี่ยน และสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นหรือมีพัฒนำกำรมำกขึ้น 
ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้  กำรก ำหนด
ประเด็นท้ำท้ำย อำจก ำหนดเป็นกำรส่งเสริม/พัฒนำ/แก้ปัญหำ/ควำมต้องกำร โดยใช้กระบวนกำรบริหำร 
ตำมหลักกำรและทฤษฎีทำงกำรบริหำร หรือนวัตกรรมใหม่ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของวิทยฐำนะได ้



 

 
 

ส่วนที่ 4 
แนวทำงกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 

 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2564 
ก ำหนดให้ผู้บริหำรกำรศึกษำจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ทุกปีงบประมำณ (1 ตุลำคม - 30 กันยำยน ของปีถัดไป) 
เ พ่ือเสนอให้ผู้ บั งคับบัญชำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเมื่ อ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ ว  
เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้เสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง  
  ให้ผู้บังคับบัญชำของผู้รับกำรประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
  1. ผู้บังคับบัญชำของผู้รับกำรประเมิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถเหมำะสม และด ำรงต ำแหน่ง 
ไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้บริหำรส่วนกลำงในกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีระดับต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำประเภท
อ ำนวยกำรสูง หรือผู้บริหำรกำรศึกษำในสังกัดนั้นที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรประเมิน  
กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง  
  1. ให้คณะกรรมกำรประเมินตำมข้อ 4.1 ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ในแต่ละรอบกำรประเมิน โดยพิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของแต่ละต ำแหน่งและแต่ละวิทยฐำนะ 
ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด  
 2. ผู้บริหำรกำรศึกษำต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่  ก.ค.ศ.  ก ำหนด และมีผลกำรประเมิน 
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70  
กำรน ำผลกำรประเมินพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล  
     ให้น ำผลกำรประเมินกำรพัฒนำตำมข้อตกลงไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรกำรศึกษำ ดังนี้
    1. ใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอรับกำรประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะของผู้บริหำร
กำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดไว้ในหมวด 3 และหมวด 4 และแนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำร 
ขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเปลี่ยนผ่ำนที่ก ำหนดไว้ในหมวด 5 แล้วแต่กรณี  
    2. ใช้เป็นผลกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของผู้บริหำรกำรศึกษำ เพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมนัยมำตรำ 55 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน หมวด 6 
     ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรต้นสังกัดอำจใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
กำรปฏิบัติงำน เพ่ือพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง  
      กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ประเมินตำมระดับ 
กำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตำมแบบประเมินโดยกำรประเมินให้
ด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด ดังนี้ 



๑๖ 
 

   1. องค์ประกอบกำรประเมิน มี ๒ ส่วน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
       ส่วนที่  ๑ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) 
ประกอบด้วย    
           ๑) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
    ๒) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง โดยต้องมีกำรบูรณำกำรงำนที่ปฏิบัติให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 
ทั้ง ๕ ด้ำน จ ำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้   
     ด้ำนที่ ๑ ด้ำนกำรบริหำรและควำมเป็นผู้น ำกำรพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน ๔ ตัวชี้วัด 
    1.1 จ ัดท ำและด ำ เน ินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศ ึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น 
ปรับเปลี่ยนวิธีกำร และกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนกำรศึกษำ มีกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึง
กำรคิดค้น ปรับเปลี่ยนวิธีกำร และกำรด ำเนินกำรที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน  
กำรจัดกำรศึกษำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำได้ 
    1.3 ส่งเสริม สนับสนุน วิเครำะห์ วิจัย และประสำนงำนด้ำนวิชำกำร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน  
กำรพัฒนำ หรือกำรน ำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  
โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำวิธีกำร และกำรด ำเนินกำรที่สำมำรถพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีทักษะกำรคิดและสร้ำงนวัตกรรมได้ 
    1.4 ส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมินผลสถำนศึกษำ รวมทั ้ง
ส่งเสริม สนับสนุนกำรนิเทศกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำวิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่องและมีกำรสร้ำงและสนับสนุน  
ให้สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
       ด้ำนที่ ๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด 
    2.1 บริหำรงำนบุคคล บริหำรงบประมำณ บริหำรทั่วไป ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำวิธีกำร 
และกำรด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะเต็มตำมศักยภำพ โดยเน้น  
ทักษะกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอ่ืน และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
    2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำ
วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำ วิธีกำร
และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 
        ด้ำนที่ ๓ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด 
    3.1 ก ำหนดและน ำนโยบำย แผน กลยุทธ์ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปปฏิบัติ   
โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำวิธีกำร และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ ชุมชน และเครือข่ำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผน 
ที่ก ำหนด 
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    3 .2  สร้ำงหรือน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ให้มีผลเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่ำง เป็นที่ยอมรับ และน ำไปใช้เผยแพร่และขยำยผลในวงวิชำชีพ  
รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้ง ผู้เรียนมีสมรรถนะและ 
สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพในอนำคต 
    3.3 สร้ำงกำรมีส่วนร่วม กำรท ำงำนเป็นทีม ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
โดยแสดงให้เห็นถึง กำรริเริ่ม พัฒนำวิธีกำร และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และมีควำมยั่งยืน 
        ด้ำนที่ ๔ ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด 
    4.1 สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้เรียน สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ ชุมชน และเครือข่ำย โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำวิธีกำร 
และกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

        4.2 จัดระบบกำรให้บริกำรและประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย รวมทั้ง ประสำน 
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำวิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน งำนจิตอำสำ กำรสร้ำงเครือข่ำย ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำร่วมกับเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน รวมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมท้องถิ่น  
และสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
        ด้ำนที่ ๕ ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด 
    5.1 มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ สมรรถนะวิชำชีพ
ผู้บริหำรกำรศึกษำ และควำมรอบรู้ในกำรบริหำรงำนให้สูงขึ้น และสำมำรถ น ำควำมรู้ที่ได้มำริเริ่ม พัฒนำ
วิธีกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้    
    5.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม 
พัฒนำวิธีกำร และกำรด ำเนินกำรสร้ำงและสนับสนุนชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
    5.3 น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและนวัตกรรม โดยแสดงให้เห็นถึงกำรริเริ่ม พัฒนำ วิธีกำรและกำรด ำเนินกำร 
ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ  (คะแนนเต็ม ๔๐ 
คะแนน) 
 1) วิธีด ำเนินกำร (20 คะแนน) 

     พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง 
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
 2) ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำผู้ เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ (20 คะแนน)  

      2.1 เชิ งปริมำณ (10 คะแนน) พิจำรณำจำกกำรบรรลุ เป้ำหมำยเชิงปริมำณได้ครบถ้วน 
ตำมข้อตกลงและมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ 
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      2.2 เชิงคุณภำพ (10 คะแนน) พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อคุณภำพ ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ   
   ระดับคะแนนและระดับคุณภำพกำรประเมินในแต่ละต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
             กำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนในส่วนที่ ๑ ก ำหนดระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมิน 
ในแต่ละต ำแหน่งและวิทยฐำนะไว้ ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภำพ รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
๑ ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำ 

ระดับท่ีคำดหวังมำก 
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
แต่ไม่ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำน 

๒ ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำ 
ระดับท่ีคำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำน แต่ไม่มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

๓ ปฏิบัติได้ตำม 
ระดับท่ีคำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำน และมีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

๔ ปฏิบัติได้สูงกว่ำ 
ระดับท่ีคำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำน และมีคุณภำพ 
สูงกว่ำมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

         กำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนในส่วนที่  ๒ ก ำหนดระดับคุณภำพและรำยละเอียด 
กำรปฏิบัติไว้เช่นเดียวกับส่วนที่ ๑ โดยมีค่ำคะแนนตำมระดับคุณภำพ ไว้ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ค่ำคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนนเต็ม ๒๐ 
๔ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 
๓   ๗.๕๐ ๑๕.๐๐ 
๒   ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ 
๑   ๒.๕๐ ๕.๐๐ 

 

  วิธีกำรประเมิน 
        ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของผู้บริหำรกำรศึกษำในแต่ละรอบ 
กำรประเมิน โดยพิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของแต่ละต ำแหน่งและแต่ละวิทยฐำนะ  
ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
        กรณีผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ อยู่ก่อนวันที่  ๑ ตุลำคม 
๒๕๖๔ ยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๒/๒๕๖๔ ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลำคม 
๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๖) และได้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  
(ด้ำนที่ ๓ ส่วนที่ ๑ ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ (กรณีขอเลื่อนวิทยฐำนะ) 
หรือ ว ๑๒/๒๕๖๑ (กรณีขอมีวิทยฐำนะ) ให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 



๑๙ 
 

เป็นผู้ประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ (ด้ำนที่ ๓ ส่วนที่ ๑) ตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ (กรณีขอเลื่อนวิทยฐำนะ) หรือ ว ๑๒/๒๕๖๑ (กรณีขอมีวิทยฐำนะ) ด้วย 
   เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้บริหำรกำรศึกษำต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง (PA) ผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ 
   กรณีที่ได้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ (ด้ำนที่ ๓ ส่วนที่ ๑  
ตำมแบบที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ (กรณีขอเลื่อนวิทยฐำนะ)  
หรือ ว ๑๒/๒๕๖๑ (กรณีขอมีวิทยฐำนะ) ต้องมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ โดยวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๕ (๓๙ คะแนน) ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๗๐ (๔๒ คะแนน) 
 



  

 
 

ส่วนที่ 5  
กำรประเมินเพื่อขอมีวทิยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

  กำรประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดแบบเสนอขอรับกำรประเมิน  
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้ที่จะขอรับกำรประเมินต้องยึด
รูปแบบตำมที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ก ำหนดเท่ำนั้น จึงจะได้รับกำรประเมิน   
  กำรจัดท ำข้อเสนอเพ่ือรับกำรประเมินเพ่ือคงอยู่ของแต่ละวิทยฐำนะหรือยังไม่ประสงค์ขอเลื่อนวิทยฐำนะ  
ให้จัดท ำเฉพำะส่วนแบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับแบบเสนอขอรับกำรประเมินของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
ผู้บริหำรกำรศึกษำส ำหรับกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะโดยไม่ต้องแนบไฟล์ดิจิทัล เว้นแต่คณะกรรมกำรประเมิน 
อำจมีกำรร้องขอเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในกำรประเมิน  
  ในส่วนที่ 5 เป็นกำรน ำเสนอวิธีกำร แนวทำงกำรประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด ดังนี้  

คุณสมบัติ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ในกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
  ก. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
  1.1 ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือต ำแหน่งอ่ืน
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ  
   1.2 มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 1 รอบกำรประเมิน 
โดยในแต่ละรอบกำรประเมินต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
   1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยในช่วงระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
และวิทยฐำนะตำมข้อ 1.1 ย้อนหลัง 1 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์  
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขำดทำงจรรยำบรรณวิชำชีพที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ไม่ให้น ำระยะเวลำในปีนั้นมำเป็นคุณสมบัติ
ตำมข้อนี้ 
  ทั้งนี้  ให้ผู้ขอและผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้ รับรองข้อมูล หลักฐำนและคุณสมบัติของผู้ขอ  
หำกภำยหลังตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ 
    ข. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  
   1.1 ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือต ำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ  
   1.2 มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จ ำนวน 2 รอบกำรประเมิน 
โดยในแต่ละรอบกำรประเมินต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
   1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยในช่วงระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
และวิทยฐำนะตำมข้อ 1.1 ย้อนหลัง 3 ปี ต้องไม่ เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์  
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขำดทำงจรรยำบรรณวิชำชีพที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ไม่ให้น ำระยะเวลำในปีนั้นมำเป็นคุณสมบัติ
ตำมข้อนี้ 
  ทั้งนี้  ให้ผู้ขอและผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้ รับรองข้อมูล หลักฐำนและคุณสมบัติของผู้ขอ  
หำกภำยหลังตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ  



๒๑ 
 

  ค. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอมีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  
  1.1 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือต ำแหน่งอ่ืน 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ  
  1.2 มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 1 รอบกำรประเมิน 
โดยในแต่ละรอบกำรประเมินต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
  1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยในช่วงระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
และวิทยฐำนะตำมข้อ 1.1 ย้อนหลัง 1 ปี ต้องไม่ เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์  
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขำดทำงจรรยำบรรณวิชำชีพที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ไม่ให้น ำระยะเวลำในปีนั้นมำเป็นคุณสมบัติ
ตำมข้อนี้ 
  ทั้งนี้  ให้ผู้ขอและผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้ รับรองข้อมูล หลักฐำนและคุณสมบัติของผู้ขอ  
หำกภำยหลังตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ  
  ง. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ  
   1.1 ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี หรือต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ำ  
   1.2 มีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี จ ำนวน 1 รอบกำรประเมิน 
โดยในแต่ละรอบกำรประเมินต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
  1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยในช่วงระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
และวิทยฐำนะตำมข้อ 1.1 ย้อนหลัง 2 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์  
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขำดทำงจรรยำบรรณวิชำชีพที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ไม่ให้น ำระยะเวลำในปีนั้นมำเป็นคุณสมบัติ
ตำมข้อนี้ 

  ทั้งนี้ให้ผู้ขอและผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐำนและคุณสมบัติของผู้ขอ หำกภำยหลัง
ตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ  

          กำรผ่ำนกำรประเมินในกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขอมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  
ผู้ขอต้องผ่ำนกำรประเมิน 2 ด้ำน ดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผน กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร พิจำรณำจำก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ
ที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน รวมทั้ง เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ขอ  
ได้พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำจริง ในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่ง  
ตำมคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ ข้อ 1.1 
 ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พิจำรณำจำก ผลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผลให้ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ  
เมื่อได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรม
ตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ที่ผู้ขอได้พัฒนำขึ้น ตำมท่ีเสนอไว้ในด้ำนที่ ๑ 



๒๒  

 
 

 ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  
ผู้ขอต้องผ่ำนกำรประเมิน 3 ด้ำน ดังนี้ 
 ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผน กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร พิจำรณำจำก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ
ที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน รวมทั้ง เป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ขอ  
ได้พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำจริง ในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่ง  
ตำมคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ ข้อ 1.1 
 ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พิจำรณำจำก ผลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผลให้ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ  
เมื่อได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรม
ตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ที่ผู้ขอได้พัฒนำขึ้น ตำมท่ีเสนอไว้ในด้ำนที่ ๑ 
 ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร พิจำรณำจำก รำยงำนผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำหรือนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ผู้เสนอขอต้องเป็นผลงำนในช่วงระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
ที่ด ำรงอยู่ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ และต้องไม่เป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะมำแล้ว  
  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญและ 
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ  
ผู้ขอต้องผ่ำนกำรประเมิน 3 ด้ำน ดังนี้  
   ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผน กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร พิจำรณำจำก 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ 
ที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน รวมทั้งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ขอ  
ได้พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำจริงในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะ 
ตำมคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ ข้อ 5.1 
 ด้ำนที่ ๒ ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พิจำรณำจำก ผลกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผลให้ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ 
เมื่อได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรม
ตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ที่ผู้ขอได้พัฒนำขึ้น ตำมท่ีเสนอไว้ในด้ำนที่ ๑ 
 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๑) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ พิจำรณำจำก รำยงำนผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
หรือนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๒) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ พิจำรณำจำก รำยงำนผลกำรวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
และนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งนี้ งำนวิจัยต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร  



๒๓  

 
 

ที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre (TCI)) กลุ่ม ๑ 
โดยให้ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย 
 ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ผู้เสนอขอต้องเป็นผลงำนในช่วงระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
ที่ด ำรงอยู่ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ และต้องไม่เป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะมำแล้ว  
          คณะกรรมกำรประเมิน 
 วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
 ก.ค.ศ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เหมำะสม โดยประธำนกรรมกำร  
ต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษหรือเทียบเท่ำ  
และกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญหรือเทียบเท่ำ 
โดยผู้ขอ ๑ รำย ให้มีกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน 
  วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
 ก.ค.ศ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เหมำะสม โดยประธำนกรรมกำร  
ต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษหรือเทียบเท่ำ 
และกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญหรือเทียบเท่ำ 
โดยผู้ขอ ๑ รำย ให้มีกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน  
 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 
 ก.ค.ศ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เหมำะสม โดยประธำนกรรมกำร  
ต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษหรือเทียบเท่ำ 
และกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษ
หรือเทียบเท่ำ โดยผู้ขอ ๑ รำย ให้มีกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน 
 กำรประเมินด้ำนที่ ๑ และด้ำนที่ ๒  
 วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
 ให้มีคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน โดยประเมินจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ผลงำนทำงวิชำกำร เอกสำร หลักฐำน และกำรปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนจริง 
 กำรประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ 
 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
 ให้มีคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน โดยประเมินจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ผลงำนทำงวิชำกำร เอกสำร หลักฐำน และกำรปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนจริง 
 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 
 ให้มีคณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน โดยประเมินจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ผลงำนทำงวิชำกำร เอกสำรและหลักฐำน ทั้งนี้ อำจจะประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง 
ณ สถำนที่ปฏิบัติงำน ด้วยก็ได้ 



๒๔ 
 

 เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้ำน ดังนี้ 
 ด้ำนที่ ๑ ด้ำนทักษะกำรวำงแผน กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรต้องได้คะแนน
จำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  
ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 
 ด้ำนที่ ๒ ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร 
แต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ส ำหรับวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญพิเศษ 
 ด้ำนที่ ๓ ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕  
ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 

  วิทยฐำนะ 
คะแนนกำรประเมิน 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2 ด้ำนที่ 3 
ช ำนำญกำรพิเศษ 70 70 - 
เชี่ยวชำญ 75 75 75 
เชี่ยวชำญพิเศษ 80 80 80 

 กรณีคณะกรรมกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรพิจำรณำแล้ว เห็นควรให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร 
ด้ำนที่ ๓ ผู้ขอต้องมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จำกคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ คน 
ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องอยู่ในวิสัยที่สำมำรถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นกำรแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อควำมถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุงตำมข้อสังเกตของกรรมกำรได้ภำยใน ๖ เดือน 
นับแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดทรำบ 
  ส ำหรับผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรต้องส่งผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้ปรับปรุงสมบูรณ์ ภำยในวันที่ผู้ขอ  
ยังมีสถำนภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 กำรพิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมิน 
  ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับค ำขอและเอกสำรครบถ้วน 
 กรณีที่มีกำรปรับปรุงให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้รับหนังสือที่ส่งรำยละเอียด  
ในกำรปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ 
 กำรแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ  
 จะต้องผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

วิธีด ำเนินกำร 
 1. วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ข้อ 5.๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ให้ยื่นค ำขอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ถึงส่วนรำชกำรต้นสังกัด ได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำน 
จ ำนวน ๔ ชุด ประกอบด้วย 

(๑) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 1 รอบกำรประเมิน 
(๒) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ เล่ม 

   กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรให้ยื่นค ำขอพร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนในข้อ (1) และ ข้อ (2) 
จ ำนวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ถึงส่วนรำชกำรต้นสังกัด ก่อนที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน 



๒๕ 
 

   ทั้งนี้ หำกผู้ขอประสงค์จะยื่นค ำขอครั้งใหม่ในวิทยฐำนะเดิม จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติ  
ไม่อนุมัติผลกำรประเมินค ำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

๒) ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนของผู้ขอ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในวิธีกำร ข้อ (1) และ ข้อ (2) และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

๓) ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เหมำะสม โดยประธำนกรรมกำร ต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
หรือมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญหรือเทียบเท่ำ และกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษหรือเทียบเท่ำ โดยผู้ขอ ๑ รำย ให้มีกรรมกำรประเมิน 
จ ำนวน ๓ คน 

๔) กำรประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ 
(๑) ให้คณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ 1 และด้ำนที่ 2 จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เอกสำร และหลักฐำน และกำรประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถำนที่
ปฏิบัติงำนจริงของผู้ขอ โดยให้คณะกรรมกำรบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำของผู้ขอ 
ไว้ในแบบประเมินด้วย 

(๒) กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติให้แจ้งมติดังกล่ำว 
ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัด เพ่ือด ำเนินกำรแต่งตั้งต่อไป 

(๓) กรณี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติให้แจ้งมติดังกล่ำว 
ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัด เพ่ือด ำเนินกำรแจ้งผู้ขอทรำบต่อไป 

๕) กำรแต่งตั้ง  
กรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ ำนำจ 

ตำมมำตรำ ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.3 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นของอันดับ คศ.3 ได้  
ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ 
หรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ และส่งส ำเนำค ำสั่ง จ ำนวน ๑ ชุด ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันออกค ำสั่ง 

ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำที่ใช้สิทธินับระยะเวลำทวีคูณ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยบ ำเหน็จควำมชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2550 ในกำรขอมี  
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะพิเศษแล้ว หำกจะย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งหรือ  
ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ (เฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเทพำ 
สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลำปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ ดังกล่ำว ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ เว้นแต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษ  

กรณีผู้ที่มำช่วยปฏิบัติรำชกำรในเขตจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ  
(เฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
หำกจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยรำชกำรนอกเขตจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ  
(เฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลำปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ เว้นแต่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นพิเศษ 

กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหรือมีปัญหำในทำงกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  
ที่ก ำหนดในหมวด 3 ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำหรือวินิจฉัย 

 



๒๖ 
 

 2. วิทยฐำนะเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 
1) ผู้ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ข้อ 5.๑ และประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 

หรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ยื่นค ำขอต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ถึงส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ตลอดปี 
ปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำน จ ำนวน ๔ ชุด ประกอบด้วย 

(๑) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในช่วงระยะเวลำย้อนหลังตำมรอบกำรประเมิน 
ที่ก ำหนดไว้ในคุณสมบัติของแต่ละวิทยฐำนะ 

(๒) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ เล่ม 
(๓) รำยงำนผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ หรือนวัตกรรม 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ เล่ม ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
(๔) รำยงำนผลกำรวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และนวัตกรรม 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนอย่ำงละ ๑ เล่ม พร้อมทั้ง บทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre (TCI)) 
กลุ่ม ๑ จ ำนวน ๑ ชุด ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 

กรณีผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรให้ยื่นค ำขอพร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนในข้อ (1) - ข้อ (๓) หรือ 
ข้อ (๑) – ข้อ (๔) แล้วแต่กรณี จ ำนวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ถึงส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะ
เกษียณอำยุรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน 

ทั้งนี้ หำกผู้ขอประสงค์จะยื่นค ำขอครั้งใหม่ในวิทยฐำนะเดิม จะต้องได้รับหนังสือแจ้งมติ  
ไม่อนุมัติผลกำรประเมนิค ำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

๒) ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนของผู้ขอ
ตำมที่ก ำหนดไว้ในวิธีกำร ข้อ (1) - ข้อ (๓) หรือข้อ (๑) – ข้อ (๔) แล้วแต่กรณี และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

๓) ให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ดังนี้ 
(๑) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์

เหมำะสม โดยประธำนกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำ
เชี่ยวชำญพิเศษหรือเทียบเท่ำ และกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ 
มีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญหรือเทียบเท่ำ โดยผู้ขอ ๑ รำยให้มีกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน 

(๒) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ ก.ค.ศ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์เหมำะสม โดยประธำนกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
หรือมีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษหรือเทียบเท่ำ และกรรมกำรต้องมีระดับต ำแหน่ง หรือมีระดับต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรหรือมีวิทยฐำนะ ไม่ต่ ำกว่ำเชี่ยวชำญพิเศษหรือเทียบเท่ำ โดยผู้ขอ ๑ รำย ให้มีกรรมกำรประเมิน 
จ ำนวน ๓ คน 

๔) กำรประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ และด้ำนที่ ๓ 
(๑) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  

ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ ผลงำนทำงวิชำกำร เอกสำรและหลักฐำน ให้คณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน 
ประเมินก่อนไปประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ขอ โดยให้คณะกรรมกำรบันทึก
ข้อสังเกตเก่ียวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำของผู้ขอไว้ในแบบประเมินด้วย 



๒๗ 
 

(๒) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 
ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ส่ งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำร 

และกำรจัดกำรศึกษำ ผลงำนทำงวิชำกำร เอกสำรและหลักฐำน ให้คณะกรรมกำรประเมิน จ ำนวน ๓ คน  
โดยให้คณะกรรมกำรบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ ของผู้ขอไว้ในแบบประเมินด้วย  
ทั้งนี้ อำจจะประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ขอ ด้วยก็ได้ 

(๓) กรณีคณะกรรมกำรประเมิน พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรแล้ว เห็นควรให้ปรับปรุง
ผลงำนทำงวิชำกำร ด้ำนที่ ๓ ผู้ขอต้องมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จำกคณะกรรมกำร 
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ คน ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องอยู่ในวิสัยที่สำมำรถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นกำรแก้ไขข้อมูล
ที่กระทบต่อควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุงโดยให้ปรับปรุงตำมข้อสังเกต  
ของกรรมกำรได้ภำยใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้ส่วนรำชกำร
ต้นสังกัดทรำบ 

เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำรครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งไปยังส่วนรำชกำร 
ต้นสังกัดและส ำนักงำน ก.ค.ศ. ตำมล ำดับ เพ่ือส่งผลงำนทำงวิชำกำรให้คณะกรรมกำรชุดเดิมตรวจ  
และประเมินต่อไป 

ส ำหรับผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรต้องส่งผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้ปรับปรุงสมบูรณ์ ภำยใน
วันที่ผู้ขอยังมีสถำนภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

(๔) กรณีที่กรรมกำรประเมินคนเดิมไม่สำมำรถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตำม ให้ ก.ค.ศ. 
แต่งตัง้กรรมกำรคนอ่ืนแทนได้ 

(๕) กรณีผู้ขอไม่สำมำรถส่งผลงำนทำงวิชำกำรที่ปรับปรุงตำมข้อสังเกตภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนดหรือส่งเกินเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำสละสิทธิ์ 

(๖) กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่ำวให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัด  
เพ่ือด ำเนินกำรแต่งตั้งต่อไป 

(๗) กรณี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่ำวให้ส่วนรำชกำร 
ต้นสังกัด เพ่ือด ำเนินกำรแจ้งผู้ขอทรำบต่อไป 

๕) กำรแต่งตั้ง  
(๑) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 

กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็น 
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ ได้ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ หรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ และส่งส ำเนำค ำสั่ง 
จ ำนวน ๑ ชุด ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันออกค ำสั่ง 

(๒) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ  
กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอผ่ำนกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งตำมหลักเกณฑ์ละวิธีกำร

ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำรที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรี  
เจ้ำสังกัดน ำเสนอนำยกรัฐมนตรี เพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๕ และส่งส ำเนำค ำสั่งจ ำนวน ๑ ชุด ให้ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันออกค ำสั่ง 

กรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหรือมีปัญหำในทำงกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่ก ำหนดในหมวด ๔ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจำรณำหรือวินิจฉัย 
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กำรประเมินส ำหรับกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

 แบบเสนอขอรับกำรประเมินส ำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 ก.ค.ศ. ได้ก าหนดแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ส าหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 กำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร 
 กำรประเมินด้ำนทักษะกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ มีองค์ประกอบกำรประเมินเกณฑ์กำรให้คะแนน เกณฑ์กำรตัดสิน 
และกำรประเมิน ดังนี้  
  1. องค์ประกอบกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม 
ทำงกำรบริหำร คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวชี้วัด ดังนี้  
   1.1 กำรส่งเสริมผู้เรียน  
   1.2 คุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน  
    1.3 กำรพัฒนำสมรรถนะ   
   1.4 กำรเป็นที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง    
   1.5 กระบวนกำรท ำงำน    
   1.6 กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม  
     1.7 กำรประสำนควำมร่วมมือ  
   1.8 ควำมเป็นผู้น ำ   
  2. เกณฑ์กำรให้คะแนน ก ำหนดให้มีเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็นระดับกำรปฏิบัติ 5 ระดับ คือ ระดับ 5 
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 โดยในแต่ละระดับคะแนนมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1 เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 ได ้1 ข้อ 
2 เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 ได ้2 ข้อ 
3 เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 ได ้3 ข้อ 
4 เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 ได้ 3 ข้อ 

และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และข้อ 5 ได ้1 ข้อ 
5 เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 ได้ 3 ข้อ 

และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และข้อ 5 ได้ 2 ข้อ 
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3. เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 1 จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
      3.1 วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
      3.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75  
      3.3 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  4. กำรประเมิน      
     กำรประเมินด้ำนที่ 1 จะพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน 
รวมทั้งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้ เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งผู้ขอได้พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำร  
และกำรจัดกำรศึกษำจริงในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่ง โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เอกสำร
หรือแหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่ำผู้ขอรับกำรประเมินได้ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 
       กำรประเมินวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง 
ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ขอ ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ อำจไปประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง ณ สถำนที่
ปฏิบัติงำนของผู้ขอด้วยก็ได้ 
     ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำของผู้ขอไว้ 
ในแบบประเมินด้วย 

 กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ  
 กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ส ำหรับกำรขอมีและเลื่อน
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ มีองค์ประกอบกำรประเมิน 
เกณฑ์กำรตัดสิน และกำรประเมิน ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบกำรประเมิน กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีกำรประเมิน 3 รำยกำร ดังนี้ 
      1.1 ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน นักศึกษำ หรือผู้รับบริกำร (40 คะแนน) 
      1.2 ผลลัพธ์ที่เกิดกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (30 คะแนน) 
      1.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ (30 คะแนน) 
  2. เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 2 จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
      2.1 วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
      2.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
      2.3 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  3. กำรประเมิน 
      กำรประเมินด้ำนที่ 2 จะพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำที่ปรำกฏผลลัพธ์จำกกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผลให้ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู  
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และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
ไปในทำงที่ดีข้ึน หรือมีกำรพัฒนำมำกข้ึน หรือเป็นต้นแบบ เมื่อได้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่ผู้ขอได้พัฒนำขึ้น โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง เอกสำรหรือแหล่งข้อมูลที่แสดงร่องรอยว่ำ 
ผู้ขอรับกำรประเมินได้ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 
      กำรประเมินวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ให้ประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง  
ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ขอ ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ อำจไปประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง  
ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ขอด้วยก็ได้ 
      ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรประเมินบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำของผู้ขอ 
ไว้ในแบบประเมินด้วย 

 กำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร 
 กำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ส ำหรับกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะเชี่ยวชำญและ 
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ มีองค์ประกอบกำรประเมิน เกณฑ์กำรตัดสิน และกำรประเมิน ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบกำรประเมิน 
      กำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีรำยกำรประเมิน 
2 รำยกำร ดังนี้ 
    1.1 คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร (50 คะแนน) 
    1) ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร (20 คะแนน) 
    2) ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ (15 คะแนน) 
    3) ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ (10 คะแนน) 
    4) กำรจัดพิมพ์และกำรเผยแพร่ (5 คะแนน) 
   1.2 ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร (50 คะแนน) 
    1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนกำรศึกษำ และชุมชน (25 คะแนน) 
    2) ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำในวงวิชำชีพและกำรสร้ำงกำรเปลี่ย นแปลง 
ในกำรจัดกำรศึกษำ (25 คะแนน) 
  2. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   2.1 ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 3 จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
    1) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 
      2) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
   2.2 กำรปรับปรุงด้ำนที่ 3  
         กรณีคณะกรรมกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรพิจำรณำแล้ว เห็นควรให้ปรับปรุงผลงำน
ทำงวิชำกำร ด้ำนที่ 3 ผู้ขอต้องมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จำกคณะกรรมกำร  
ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 คน ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องอยู่ในวิสัยที่สำมำรถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นกำรแก้ไขข้อมูล 
ที่กระทบต่อควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุงตำมข้อสังเกต  
ของกรรมกำรได้ภำยใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ส่วนรำชกำร 
ต้นสังกัดทรำบ 
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      ส ำหรับผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรต้องส่งผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้ปรับปรุงสมบูรณ์  
ภำยในวันที่ผู้ขอยังมีสถำนภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
    3. กำรประเมิน 
      กำรประเมินด้ำนที่ 3 ในแต่ละวิทยฐำนะ มีดังนี้ 
      3.1 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ พิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรบริหำร  
และกำรจัดกำรศึกษำหรือนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และให้ประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง  
ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ขอ 
        3.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ พิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรวิจัยและพัฒนำกำรบริหำร  
และกำรจัดกำรศึกษำ และนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และอำจไปประเมินกำรปฏิบัติงำนจริง  
ณ สถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ขอด้วยก็ได้ ทั้งนี้  งำนวิจัยต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร  
ที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index Centre (TCI)) กลุ่ม 1 
โดยให้ส่งบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย 
      ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ผู้ขอเสนอต้องเป็นผลงำนในช่วงระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งและ  
วิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ และต้องไม่เป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต ำแหน่ง 
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะมำแล้ว 
       กำรประเมินด้ำนที่ 3 ให้คณะกรรมกำรประเมินบันทึกข้อสังเกตบำงประกำรเกี่ยวกับผลงำน 
ทำงวิชำกำรให้ชัดเจนไว้ในแบบประเมินด้วย 

แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน  
        (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564) 
 ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ โดยให้ผู้บริหำรกำรศึกษำท ำข้อตกลง
ในกำรพัฒนำกับผู้บังคับบัญชำ ในรอบกำรประเมินแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ และสำมำรถยื่นค ำขอ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้เดิม และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใหม่นี้ ก.ค.ศ. จึงก ำหนดแนวปฏิบัติ 
กำรด ำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะที่ผู้บริหำรกำรศึกษำได้ยื่นไว้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้เดิม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒ (ว ๑๗/๒๕๕๒) หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔ (ว ๑๐/๒๕๕๔) หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ  
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๑ (ว ๑๒/๒๕๖๑) 
ก่อนวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีกำรใหม่ใช้บังคับ แต่ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 
ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเดิมนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ แต่หำกผู้ นั้นประสงค์จะยื่นค ำขอ 
รับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรใหม่ดังกล่ำว ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค ำขอตำมหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรเดิมต่อส่วนรำชกำรต้นสังกัดหรือส ำนักงำน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
 ๒. ผู้บริหำรกำรศึกษำที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ  
ว ๑๗/๒๕๕๒ หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๐/๒๕๕๔ หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ 
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ให้สำมำรถยื่นค ำขอได้ ๑ ครั้ง ตำมหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียว และในวิทยฐำนะเดียวเท่ำนั้น 
โดยให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ก่อนวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๗/๒๕๕๒  
หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๐/๒๕๕๔ หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ ภำยในวันที่ 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖5 ให้สำมำรถยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนถึงส่วนรำชกำรต้นสังกัด หรือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว สำมำรถขอมีวิทยฐำนะ 
หรือเลื่อนวิทยฐำนะได้ ตำมแนวปฏิบัติฯ ข้อ ๔.๒ หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓  
หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 
  ๒.๒ ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำ ก่อนวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ 
หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๐/๒๕๕๔ หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ให้สำมำรถยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนถึงส่วนรำชกำรต้นสังกัด หรือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังกล่ำว หำกพ้นก ำหนด
ระยะเวลำดังกล่ำว สำมำรถขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะได้ ตำมแนวปฏิบัติฯ ข้อ ๔.๒ หรือตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 
 ๓. ผู้บริหำรกำรศึกษำที่อยู่ระหว่ำงทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้เดิม 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๖ (ว ๑๓/๒๕๕๖) หำกประสงค์
จะยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๐/๒๕๕๔  
หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ ให้ยื่นค ำขอได้ตำมข้อ ๒ 
 ๔. ผู้บริหำรกำรศึกษำที่จะขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้  
ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี ได้แก่ 
   ๔.๑ ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
หำกมีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์  
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี  
  ๔.๒ ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ 
หำกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติจะขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๓ 
โดยมีกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมข้อ ๑.๒ ไม่ครบตำมจ ำนวนรอบกำรประเมินที่ก ำหนดในหมวด ๓  
หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
     ๑) กำรยื่นค ำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๖) ให้เสนอหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
     (๑.๑) รำยงำนผลพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ (ด้ำนที่ ๓ ส่วนที่ ๑ 
ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ หรือ ว ๑๒/๒๕๖๑ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
หรือปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ที่ผ่ำนเกณฑ์ 
    (๑.๒) ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในรอบกำรประเมินของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕) ที่ผ่ำนเกณฑ์ 
    (๑.๓) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ เล่ม 



๓๓ 
 

    (๑.๔) ผลงำนทำงวิชำกำร เฉพำะกำรขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ  
และเชี่ยวชำญพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๔ 
    ๒) กำรยื่นค ำขอในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี 
  ๕. ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และตำมแนวปฏิบัติฯ ข้อ ๔.๒ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณีต่อไป 
 

 

แผนภำพที่ 5  กำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน กรณียื่นค ำขอแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 6 กำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน กรณียังไม่ได้ยื่นค ำขอ 
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ  
  (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564) 
หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
 ๑. เมื่อผู้บริหำรกำรศึกษำได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงวิทยฐำนะใดแล้วจะต้องจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 ๒. ให้ผู้บริหำรกำรศึกษำที่มีวิทยฐำนะ ทุกวิทยฐำนะ ได้รับกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
จำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๒ เป็นประจ ำทุกรอบ 
กำรประเมิน โดยให้ถือว่ำคณะกรรมกำรดังกล่ำว เป็นคณะกรรมกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะเพ่ือด ำรงไว้
ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุ 
และแต่งตั้ง ด้วย 
 ๓. ผู้บริหำรกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร
แต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐ ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในรอบกำรประเมินใด 
ให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งให้ผู้บริหำรกำรศึกษำผู้นั้นทรำบ และให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่ง  
และวิทยฐำนะเพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในรอบกำรประเมินนั้น 
 ๔. ผู้บริหำรกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ในรอบกำรประเมิน
ใดให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งให้ผู้บริหำรกำรศึกษำผู้นั้นทรำบและให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่ง  
และวิทยฐำนะเพ่ือด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำรหือเชี่ยวชำญในต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุ
และแต่งตั้งในรอบกำรประเมินนั้น โดยให้มีกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
ตำมนัยมำตรำ ๕๕ วรรคสอง ต่อไป 
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564) 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564) 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง แนวทำงกำรเขียนข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ 
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    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4. นำงสุวำรี  เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
    ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

คณะท ำงำน   

 1. นำยอนันต์  พันนึก  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร                                
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 2. นำยพิเชฐร์  วันทอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 3. นำยเอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                  
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

 4. นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 5. นำยชูชำติ  แก้วนอก  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร 

 6. นำยพัชระ  งำมชัด  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 
 7. นำยอำวุธ  ทองบุ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 
 8. นำยปรีดี  โสโป  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2 
 9. นำยบุญพิมพ์  ภูชมศรี  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     

    โรงเรียนบ้ำนไทรงำมโนนภูดิน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

 10. นำยวำทยุทธ  พุทธพรหม ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
     โรงเรียนบ้ำนนำงโอก (อ่อนอ ำนวยศิลป์) 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1



 

 11. นำยวีระเชษฐ์  ฮำดวิเศษ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

12. นำยอรุณ  โต๊ะหวันหลง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนสตูลวิทยำ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสงขลำ สตูล 

13. ส.ต.ท. เอกชัย  จันทำพูน  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
     โรงเรียนป่ำซำงเหนือ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 
14. นำงสุภำพร  พำภักด ี ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     

    โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
    ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  

 15. นำยวุฒิชัย  จ ำปำหวำย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนบ้ำนท่ำเริงรมย์ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 16. นำงสำวปรตี  ประทุมสุวรรณ ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ     
    โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

17. นำงสำวปำริชำติ  เภสัชชำ ศึกษำนิเทศก์       
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2 

18. นำงฉวีวรรณ  โยคิน  ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 
19. นำยนิธิวัฒน ์ อินทสิทธิ์ ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
20. นำยนำวี  เวทวงศ์  ศึกษำนิเทศก์      
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1 

 21. นำงสำวบุบผำ  พรมหลง ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 

22. นำยณัฏฐเมธร์  ดุลคนิต ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 

 23. นำยกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์       
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปทุมธำนี 

24. นำงขนิษฐำ  ภูชมศรี  ครู          
     โรงเรียนบ้ำนไทรงำมโนนภูดิน  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 
25. นำงพิสมัย  กองธรรม  คร ู        
     โรงเรียนบ้ำนจับไม้  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 



 
 

 
 

26. นำงสำวมัลลิกำ  นำศพัฒน์ ครู         
     โรงเรียนบ้ำนท่ำลำดวำรีวิทยำ  

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 
27. นำงสำวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชยั ครู         
     โรงเรียนอนุบำลกันทรำรมย์ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
28. นำงสำวสุดคนึงนิจ  โกษำแสง คร ู       
     โรงเรียนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวิทยำ)  

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
 29. นำงอัจฉรำ  เอ่ียมบ ำรุง คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
30. นำงสำวบุตรียำ  รัตนมณ ี คร ู       
     โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
31. นำงสำววรรณธนำ  จิรมหำศำล คร ู       
     โรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์ 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
32. นำงสำวพิมสวัสดิ์  โกศลสมบัติ คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทรำรำม 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
33. นำยร่มเกล้ำ  ช้ำงน้อย คร ู       
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตำรำม 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 
34. นำงสำวพัชรำพร  ศรีจันทร์อินทร์  ครู       
 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

    ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
35. นำงสำวพนิตนันท์  เพชรนำค นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง 
36. นำยสังคม  จันทร์วิเศษ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
37. นำงสำวธัญญำมำศ  กนกำกร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   
     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมประสำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน



 

38. นำงสำวชุล ี วรำศรัย  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
39. นำงสำวนัยนำ  สำริกำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 40. นำงเขมจิรำ  ฟ้องเสียง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร       

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
41. นำงสำวปำรณีย์  ณะแก้ว นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร        
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
42. นำงนรินทร  ดุษด ี  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร        
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 43. นำยภทรัชญ์  ธรรมมำตยกุล นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
    ช่วยปฏิบัติรำชกำร 
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 44. นำงสำวขวัญตำ  ด ำสว่ำง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร     
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 45. นำงสำวภำพร  ชนะสุข นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

46. นำงสำวธัญลักษณ์  สำวสวรรค ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 47. นำงสำวหนึ่งฤทัย  แซ่ลิ้ม นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 48. นำงสำวอัจจิมำ  รัตนำจำรย์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

49. นำงสำวทิพยำภรณ์  พูนพำนิช นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร     
    ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 



 
 

 
 

 50. นำงสำวมณีรัตน์  โทพรม นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร     
      ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 51. นำงสำวศศิกำนต์  ชัยลิ้นฟ้ำ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
52. นำงสำววัณณิตำ  อุ่ยเจริญ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
 53. นำงสำววรำภรณ์  ทัพสิทธิ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร    
      ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 54. นำยอกนิษฐ์  ยิ่งนิยม  พนักงำนพิมพ์ดีด      
     ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร 

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

----------- ***** ------------ ***** ----------- ***** ------------ 
 


