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คำนำ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
ให้สูงขึ้นตามตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีคาดหวัง  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และว ิ ธี ก า รปร ะ เ ม ิ น ต ำแหน ่ ง และว ิ ทยฐานะ ข ้ าราชการคร ู และบ ุ คลากรทางการศ ึ กษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ รวมทั้งใช้เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติหรือปรับประยุกต์การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับการขอมี 
หรือเลื ่อนวิทยฐานะ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ เลื่อนเงินเดือน และการประเมิน 
เพ่ือคงวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกับบริบทในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ส่วนที่ ๑  

บทนำ 
ความสำคัญและความเป็นมา  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๓) บัญญัติไว้ว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผ ู ้ม ีจ ิตว ิญญาณของความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง  
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู” ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่กำหนดให้ปฏิรูป
ประเทศไว้ ๖ ด้าน หรือ ๖ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กระบวนการปฏิรูปการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ถือว่าสำคัญ 
ต่อการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง  ๆ  
เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้กำหนดกิจกรรมและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา (Enhance Quality of Education) ครอบคลุมผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะเจตคติที่ถูกต้องและรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดำรงชีวิต
ของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ต้องเป็นผู ้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  สำหรับเรื ่องและประเด็นปฏิรูป  
ได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ๗ เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น  
ในเรื่องที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  (๒) การพัฒนาวิชาชีพครู (๓) เส้นทาง
วิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  (๔) การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  (๕) องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง ในส่วนแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่ง
ที ่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื ่อดำรงไว ้ซึ ่งความรู ้ ความสามารถ ความชำนาญการ  
หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและการแต่งตั้ง และกระทรวงศึกษาธิการ  
มีนโยบายในการปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผลไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ
มากกว่าการจัดทำผลงานวิชาการ มีการบูรณาการการทำงานที่เชื ่อมโยงกัน โดยมีการประเมินที ่ไม่ ยุ ่งยาก  
ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม 
  จากงานวิจัยในโครงการการสังเคราะห์ระบบและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู : จากแนวคิด
การเรียนรู ้เช ิงวิชาชีพสู ่การปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึ ่งได้ศึกษาแนวคิด 
และรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า จากรายงานของ OECD/UNESCO  
เมื่อปี ๒๐๑๖ และจากผลการศึกษาของ Schleicher เมื่อปี ๒๐๑๒ พบว่าระบบการสนับสนุนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพนั ้น มีปัจจัยหลายอย่างที ่เป็นอุปสรรค เช่น การพัฒนาวิทยฐานะไม่ยึดโยงกับ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนไม่มีโครงสร้างเวลาพอที่ครูจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนการสอนในรูปแบบ 



๒ 

ชุมชนวิชาชีพ และผู ้บริหารโรงเรียนยังขาดศักยภาพในการเป็นผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงในการพัฒนาครู  
รูปแบบชุมชนวิชาชีพ และปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู   
คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งต้องมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร การกำกับและประเมินการสอนของครู 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาครู และสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานในโรงเรียนแบบร่วมมือกัน 
ตามลำดับ   
 ดังนั้น เพื่อความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนปฏิรูปการศึกษา และแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ใช้การวิจัยเป็นฐาน  
ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากำหนด
เป็นกรอบแนวคิดสำคัญ ในการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเป็นหัวใจสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ  
จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นใหม่ ให้สอดคล้อง
กับเรื ่องสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ตอบสนองต่อนโยบาย รวมถึงหลักการและแนวคิดในเชิงวิชาการ  เช่น  
Back to school คุณภาพการศึกษาต้องเริ ่มที ่ห้องเรียน Focus on classroom การประเมินให้ด ูท ี ่ผล 
การปฏิบัติงานของครูในห้องเรียนดูที ่สมรรถนะในการปฏิบัติงานจริงของครู (Teacher Performance) 
แผนการจัดการเรียนรู้ (Powerful Pedagogies) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Students Outcomes) 
Teacher as a Key of Success ซึ่งครูต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตามระดับ 
การปฏิบัติที ่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ได้แก่ การปฏิบัติและเรียนรู ้ (Execute and Learn)  
ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt ) แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) ริเร ิ ่ม พัฒนา (Originate and 
Improve) คิดค้น ปรับเปลี ่ยน (Invent and Transform) สร ้างการเปล ี ่ยนแปลง  (Create an Impact) 
สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น นอกเหนือจากห้องเรียน สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
School as an Organization การจัดระบบการบริหารการจัดการในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้นงานหลักของครู  
และผู้อำนวยการสถานศึกษา ลดความซ้ำซ้อน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนกับการให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา ๕๔) และการคงวิทยฐานะ (มาตรา ๕๕) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน) 
School Professional Community การจัดทำ PLC เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องทำให้เกิดขึ้น
ในโรงเรียน ควรกำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดของผู ้อำนวยการสถานศึกษาด้วย  Support System ควรเป็นระบบ 
Online System เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม ๆ การพัฒนาต่าง  ครูต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ
จำเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564   
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดทำข้อตกลง  
ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศ ักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบ ัต ิงานให้ส ูงข ึ ้นตามตำแหน่งและว ิทยฐานะที่ คาดหวัง  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA : Performance Agreement) 
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เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติให้กับทุกตำแหน่งและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางหรือปรับประยุกต์ 
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเลื ่อนเงินเดือน  และการประเมินเพื ่อคงวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔) 
 ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และการให้ได้เงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 1) ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ก่อน
วันที่มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะนี้ใช้บังคับให้ใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะ
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม ได้อีกเพียง 1 ครั้ง ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กำหนด 
ไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2) ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเจ้าหน้าที่
บริหารการศึกษา อยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะนี้ ใช้บังคับ ให้ใช้มาตรฐานตำแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะเดิม และให้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดให้มีตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐาน  
วิทยฐานะเดิม จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะราย 
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มาตรฐานตำแหน่ง 

ชื่อตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการนิเทศการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ต้องมีการบูรณาการงานทั้ง ๓ ด้าน ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
 ๑. ด้านการนิเทศการศึกษา 
              ๑.๑ ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษา
ชาติและหลักสูตร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการจำเป็น ให้ครู สถานศึกษา 
และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
              ๑.๒ คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจัย หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้คร ูสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล 
              ๑.๓ นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ 
ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล 
              ๑.๔ รายงานผลการนิเทศ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา 
หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ และการจัด การศึกษา 
ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 
 ๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
              ๒.๑ วิเคราะห์กลุ ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น สังเคราะห์สารสนเทศที ่เกี ่ยวข้อง  
อย่างรอบด้าน เพ่ือวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา 
              ๒.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึงภูมิปัญญา  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถานศึกษา 
              ๒.๓ ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ 
 ๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
              ๓.๑ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น 
              ๓.๒ มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการจัดการศึกษา 
              ๓.๓ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา  
การนิเทศการศึกษา ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 
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วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 ๒. ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
     ๒.๑ ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ 
     ๒.๒ ตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

ความรู้และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด  
การประเมินผลการศึกษา และเครื่องมือการนิเทศ 
 ๒. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

มาตรฐานวิทยฐานะ 

ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที ่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที ่ปฏิบัต ิตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
และมีภาระงานนิเทศการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยแสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบและจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา คัดสรร  สร้าง  
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของหน่วยงานการศึกษา ประสานงาน 
กับหน่วยงานและผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม และจัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา  
เพ่ือแก้ไขปัญหาและให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการแก้ปัญหาการนิเทศการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 ๑. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไข 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือ 
 ๒. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ 
 ๓. ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่มีวิทยฐานะชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

มาตรฐานวิทยฐานะ 

ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที ่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที ่ปฏิบัต ิตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
และมีภาระงานนิเทศการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยแสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบและจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา คัดสรร สร้าง 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของหน่วยงานการศึกษา ประสานงาน
กับหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม และจัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
เพื ่อแก้ไขปัญหา ริเริ ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมให้ผู ้ร ับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน  
อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน เป็นแบบอย่างท่ีดี 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 ๑. ดำรงตำแหน่งศ ึกษานิเทศก์ ท ี ่ม ีว ิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม ่น ้อยกว ่า ๔ ปี  
หรือลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือ 
 ๒. ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ 
 ๓. ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

มาตรฐานวิทยฐานะ 

ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที ่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที ่ปฏิบั ต ิตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
และมีภาระงานนิเทศการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยแสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบและจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา คัดสรร สร้าง  
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของหน่วยงานการศึกษา ประสานงาน
กับหน่วยงานและผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม และจัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา และปรับเปลี่ยนนวัตกรรมให้ผู ้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรีย นรู้ 
ของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น   
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
วิชาชีพมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นผู้นำและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 1. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที ่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  
หรือลดระยะเวลาจาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือ 
 ๒. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ 
 ๓. ดำรงตำแหน่งอื่นท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 

มาตรฐานวิทยฐานะ 

ชื่อวิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 มีหน้าที ่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที ่ปฏิบัต ิตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
และมีภาระงานนิเทศการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยแสดงให้เห็นว่ามีการออกแบบและจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา คัดสรร สร้าง พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของหน่วยงานการศึกษา ประสานงาน  
กับหน่วยงานและผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม และจัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
เพื่อแก้ไขปัญหา ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน เผยแพร่และขยายผลนวัตกรรมและงานวิจัย จนนำไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 
 พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
วิชาชีพมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นผู้นำและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาชีพ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ 
 1. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือลดระยะเวลา
จาก ๔ ปี เหลือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด หรือ 
 ๒. ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือ 
 ๓. ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 4. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

ภาระงาน สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่  
30 สิงหาคม 2564) 

ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน และการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้มีภาระงาน 
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เต็มเวลา และมีการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 

นิยามศัพท์  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
๑) ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา 

ของศึกษานิเทศกใ์นเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
๒) ผู้เรียน หมายความว่า นักเรียน หรือผู้รับบริการ 
๓) ผู้รับการนิเทศ หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
๔) รอบการประเมิน หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๕) ผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา หมายความว่า ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู ้หรือการจัดการศึกษาของผู ้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในหน่วยงานการศึกษา   
ที่รับผิดชอบ เมื่อได้มีการดำเนินการตามแผนการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื ่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี       
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาท่ีศึกษานิเทศก์ได้พัฒนาขึ้น 

๖) ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง 
ที่ศึกษานิเทศก์ได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
การศึกษาไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในหน่วยงานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที ่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่และสอดคล้องกับ
เป้าหมาย บริบทสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

๗) ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่า  
ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการส่งผ ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผล  
การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
         ๘) ขอบข่ายภาระงานของศึกษานิเทศก์ หมายถึง บทบาท/ อำนาจ/ หน้าที ่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัย  พัฒนา 
ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 



๑๑ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา และการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน การปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



 

ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.๓/ว 11 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2564) ที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่เคยกำหนด ซึ่งอาจทำให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความสงสัย มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  
ตามหล ักเกณฑ์ ใหม ่  (Performance Agreement :  PA)  เพ ื ่อใช ้ เป ็นแนวทางและนำไปปฏ ิบ ัต ิ ได้   
ซึ่งศึกษานิเทศก์สามารถนำไปปรับปรุง หรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
ได้ตามความเหมาะสม สำหรับส่วนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุปเป็นประเด็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถทำความเข้าใจ และนำปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ดังนี้ 

แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  
1. การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลง  
ในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู ้บังคับบัญชา เพื ่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ กรณีที ่ศึกษานิเทศก์ย้ายระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  
กับผู ้บังคับบัญชาคนใหม่ ในหน่วยงานการศึกษาที ่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง  โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน 
 ๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๒) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
           ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกำหนดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลง 
ในการพัฒนางาน  

2. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลง จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 ๒) ผู ้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที ่มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสม และดำรงตำแหน่ง  

ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
ประเมิน 

 



๑๓ 

3. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
   ๑) ให้คณะกรรมการประเมิน ตามข้อ ๓ ประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงของศึกษานิเทศก์  

ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที ่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ  
ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 ๒) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน เป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และให้ผู้รับผิดชอบ DPA 
นำข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของศึกษานิเทศก์แต่ละราย  
เข้าสู่ระบบดังกล่าว เป็นประจำทุกรอบการประเมิน โดยให้ดำเนินการตามคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 

 ๓) ศึกษานิเทศก์ ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

4. การนำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
ให้นำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของศึกษานิเทศก์ 

ดังต่อไปนี้ 
๑) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ที่กำหนดในหมวด ๓  
(หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)  - หมวด ๔ (หลักเกณฑ์ 
และวิธ ีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื ่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี ่ยวชาญและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ เชี ่ยวชาญพิเศษ) และแนวปฏิบัติการดำเนินการ 
ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่กำหนดไว้ในหมวด ๕ แล้วแต่กรณี 

  ๒) ใช้เป็นผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ เพื ่อดำรงไว ้ซึ ่งค วามรู้  
ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตามนัยมาตรา ๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด ๖ 

  ๓) ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 

5. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ในการจัดทำข้อตกลงข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับศึกษานิเทศก์ มีแบบข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน (PA) 5 แบบ ดังนี้ 
๑) PA ๑/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
๒) PA ๑/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
๓) PA ๑/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๔) PA ๑/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   
๕) PA ๑/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก รายการที่ ๒)  
 
 
 



๑๔ 

ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
แนวทางการดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของตำแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
๑. รูปแบบการจัดทำบันทึกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (แบบ PA ๑)  ให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา 

หรือหน่วยงานการศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และศึกษานิเทศก์ผู้จัดทำข้อตกลง 

๒. ผู้จัดทำบันทึกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ในส่วนงาน (Tasks) ที่จะดำเนินการในการพัฒนาตามข้อตกลงใน ๑ รอบการประเมิน จะต้องเป็นงาน 
ในหน้าที่รับผิดชอบหลัก ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงาน ตามข้อตกลงที่คาดหวัง ให้เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒ 

๓. ผู้จัดทำบันทึกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ในส่วน “ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators)” ไม่เน้นรูปแบบเอกสาร โดยให้ความสำคัญ 
กับผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที ่คาดหวังให้เกิดขึ ้นกับผู้รับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงาน  
ทางการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรม และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถ
ประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒ จากการปฏิบัติงานจริง สภาพนิเทศการศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา
หรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ในการนิเทศการศึกษา ที ่ส่งต่อคุณภาพผู ้เรียน ครู สถานศึกษา  
และหน่วยงานการศกึษาที่รับผิดชอบ 

๔. ผู้จัดทำบันทึกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานตำแหน่งและประเด็น 
การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

1) ด้านการนิเทศการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

๑.๑) ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐาน
การศึกษาชาติและหลักสูตร รวมทัง้นโยบาย จุดเน้น 
สภาพแวดล้อม ปัญหาและความตอ้งการจำเป็น 
 ให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.1) ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศการศึกษา 

1.2) คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัย หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  
ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา  
เพื่อช่วยเหลือส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครู สถานศึกษา 
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหส้ามารถจัด
การศึกษาได้บรรลผุล 

1.3) นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ 
ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาให้ครู สถานศึกษา และสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจดัการศึกษาไดบ้รรลผุล 
จัดการศึกษาได้บรรลุผล 

1.4) รายงานผลการนเิทศ โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สะท้อนผลการนิเทศตอ่ครู สถานศึกษา 
หน่วยงาน หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ และการจัด
การศึกษาท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงให้คร ูสถานศึกษา  
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัด
การศึกษาได้บรรลผุลจดัการศึกษาได้บรรลผุล 

1.2) คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี

1.3) ปฏิบตัิการนเิทศ 
1.4) การพัฒนางานวิชาการ 
1.5) ประสานกบัหน่วยงาน สถานประกอบการ 
1.6) ตดิตามและประเมินผลการศึกษา 

1.7) รายงานผลการนเิทศ 

มาตรฐานตำแหน่ง 



๑๖ 

2) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น 
สังเคราะห์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
เพื่อวางแผนการส่งเสรมิ สนับสนนุ และพัฒนา 
การจัดการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

2.1) วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

2.2) ประสานความร่วมมือกับหนว่ยงาน องค์กร 
หรือสถานประกอบการ รวมถึงภูมปิัญญา 
หรือผู้ทรงคณุวุฒิด้านตา่ง ๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วม 
พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสนับสนุนให้ครู 
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สามารถจัดการศึกษาได้บรรลผุล 

2.3) ตดิตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สามารถจดัการศึกษา 
ได้บรรลผุลตามพันธกิจ 

2.2) เสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/
หน่วยงานการศึกษา 

2.3) ตดิตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษา 

2.4) จดัทำรายงานสารสนเทศ 
      *2.4) เพิ่มเติมจากมาตรฐานตำแหน่ง 

 

มาตรฐานตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 



๑๗ 

         3) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1)  พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
และความรอบรู้ในเนื้อหาท่ีนเิทศให้สูงขึ้น 

3.1) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะ
ทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และความรอบรู ้
ในเนื้อหาท่ีนิเทศ 

3.2) มสี่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
และการจัดการศึกษาใหบ้รรลผุล 

3.3) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จาการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา ที่มีผลต่อคณุภาพครูและผู้เรียน 

3.2) เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อปรับประยุกต์ในการจดัการเรยีนรู้  
และการจัดการศึกษา 

3.3) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ การพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ 
ที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรยีน 

3.4) เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการนิเทศ  
การจัดการเรยีนรู้และการจัดการศกึษา  
และบริการวิชาการแกส่ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ 
      *3.4 เพิ่มเติมจากมาตรฐานตำแหน่ง 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานตำแหน่ง 



๑๘ 

         4) ประเด็นและเนื้อหาในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 

ประเด็นตามขอบข่ายตามมาตรฐานตำแหน่งและภาระงาน กลุ่มเป้าหมาย 

๑. บทบาท อำนาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ประกอบด้วย ๘ ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ 

    1) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
    2) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอน 
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    3) การวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    4) การวิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ มาตรฐานการศึกษา  
และประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
    5) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    6) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    7) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8) การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัด 

 

๒. งานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัด 
๓. กลุ่มงานเครือข่ายสถานศึกษา ตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
๔. งานพิเศษ งานโครงการพิเศษ นโยบายของส่วนราชการ 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานผู้เขียนต้องคำนึงถึงบริบท การจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา ทั้งนี้ งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ระดับชาติ ระดับกระทรวง ส่วนราชการและแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ คณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA ๒ ส่วนการนำเสนอ 
และการประเมิน “ผลลัพธ์ (Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators)” ไม่เน้นรูปแบบเอกสาร ให้ใช้วิธีการนำเสนอ 
และประเมินเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากการบริหารและการจัดการศึกษา จนมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ  
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในข้อตกลง เป็นสำคัญ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เสนอแนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน  
เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้ศึกษานิเทศก์ได้เป็นทางเลือกในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานที่สอดคล้องกับบริบท
แต่ละพ้ืนที่หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ขอบข่ายการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
   ๑.๑ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   ๑.๒ ผลการปฏิบัติงาน ๑) ด้านการนิเทศการศึกษา ๒) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษา และ ๓) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือการจัดการศึกษาของผู ้ร ับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที ่ส ่งผลต่อคุณภาพผู ้เร ียน  
โดยศึกษานิเทศก์ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ประเด็นที่ท้าทายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของผู้จัดทำ
ข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็น
ถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) ดังนั้น การเขียนข้อตกลงในการพัฒนา (PA) มีแนวทางการเขียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

๑.๑ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์และภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๑.๒ ผลการปฏิบัติงาน ๑) ด้านการนิเทศการศึกษา ๒) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษา และ ๓) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
โดยกำหนดแนวทางในการเขียนงาน (Tasks) ที ่จะต้องดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง  

ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดกับผู้รับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา รวมทั้ง ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  
ในทางท่ีดีขึ้น หรือการพัฒนามากขึ้น หรือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 



๒๑ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  

 

 

ตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติ 

ที่คาดหวัง 
รายละเอียด งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ศึกษานิเทศก์ 
(ไม่มีวิทยฐานะ) 

ปรับประยุกต์ 
(Apply & Adapt) 

สามารถปรับประยุกต์ 
การนิเทศการศึกษา  
และปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ 
สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา  
หรือดำเนินการ เพ่ือปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
งานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหลัก 
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ในด้าน 
๑) ด้านการนิเทศ
การศึกษา  
๒) ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุน 
การจัดการศึกษา และ  
๓) ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ  
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ 
การประเมิน 

ระบุผลของงาน (Tasks)  
ที่เป็นรูปธรรม 
ในการปรับประยุกต์  
ตามข้อตกลงที่คาดหวัง 
ให้เกิดข้ึนต่อ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่  
ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา 
และตนเอง 

กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 
ที่เกิดจากการ 
ปรับประยุกต์ 
อย่างเป็นรูปธรรม  
(อาจเป็นร้อยละ) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง 
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ในทางท่ีดีขึ้น หรือพัฒนา
มากขึ้น หรือผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 



๒๒ 

 

 

 

ตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติ 

ที่คาดหวัง 
รายละเอียด งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

แก้ไขปัญหา 
(Solve the Problem) 

สามารถแก้ปัญหา 
การนิเทศการศึกษา  
ให้มีผลต่อผู้รับการนิเทศ
และผู้เรียน 

ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา  
หรือดำเนินการ  
เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ให้สอดคล้องกับงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ในด้าน 
๑) ด้านการนิเทศ
การศึกษา  
๒) ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัด
การศึกษา และ 
๓) ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ  
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ 
การประเมิน 

ระบุผลของงาน (Tasks)  
ที่เป็นรูปธรรม 
ในการแก้ไขปัญหา  
ตามข้อตกลงที่คาดหวัง 
ให้เกิดข้ึนต่อ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง 

กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 
ที่เกิดจากการ 
แก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นรูปธรรม  
(อาจเป็นร้อยละ)  
ที่จะเกิดขึ้นกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง  
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ในทางท่ีดีขึ้น หรือพัฒนา
มากขึ้น หรือผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 



๒๓ 

 

 

ตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติ 

ที่คาดหวัง 
รายละเอียด งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve) 

สามารถริเริ่ม และพัฒนา
นวัตกรรมให้ผู้รับการนิเทศ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา 
หรือดำเนินการ เพ่ือริเริ่ม 
พัฒนา ให้สอดคล้องกับ
งานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหลัก  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ในด้าน  
๑) ด้านการนิเทศ
การศึกษา  
๒) ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัด
การศึกษา และ 
๓) ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ  
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ระบุผลของงาน (Tasks)  
ที่เป็นรูปธรรมในการริเริ่ม 
พัฒนา ตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง 

กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่เกิดจาก 
การริเริ่ม พัฒนา  
อย่างเป็นรูปธรรม  
(อาจเป็นร้อยละ)  
ที่จะเกิดขึ้นกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง  
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ในทางท่ีดีขึ้น หรือพัฒนา
มากขึ้น หรือผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 



๒๔ 

 

 

 

ตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติ 

ที่คาดหวัง 
รายละเอียด งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ศึกษานิเทศก์ 
เชี่ยวชาญ 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 

สามารถคิดค้น  
และปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
ให้ผู้รับการนิเทศ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา  
หรือดำเนินการ  
เพ่ือคิดค้น ปรับเปลี่ยน 
ให้สอดคล้องกับงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ในด้าน 
๑) ด้านการนิเทศ
การศึกษา 
๒) ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุน 
การจัดการศึกษา และ 
๓) ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ  
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ระบุผลของงาน (Tasks)  
ที่เป็นรูปธรรม 
ในการคิดค้น ปรับเปลี่ยน  
ตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ
สถานศึกษา และตนเอง 

กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 
ที่เกิดจากการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน  
อย่างเป็นรูปธรรม  
(อาจเป็นร้อยละ)  
ที่จะเกิดขึ้นกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง  
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ในทางท่ีดีขึ้น หรือพัฒนา
มากขึ้น หรือผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 



๒๕ 

 

ตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติ 

ที่คาดหวัง 
รายละเอียด งาน (Tasks) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ศึกษานิเทศก์ 
เชี่ยวชาญพิศษ 

สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

สามารถสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง 
ในวงวิชาชีพ เผยแพร่ 
และขยายผลนวัตกรรม
และงานวิจัย  
ให้ผู้รับการนิเทศ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

ระบุสิ่งที่ต้องการพัฒนา  
หรือดำเนินการ  
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง  
ให้สอดคล้องกับงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ในด้าน  
๑) ด้านการนิเทศ
การศึกษา  
๒) ด้านการส่งเสริม 
และสนับสนุน 
การจัดการศึกษา และ 
๓) ด้านการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ระบุผลของงาน (Tasks)  
ที่เป็นรูปธรรม 
ในการสรา้งการเปลี่ยนแปลง 
ตามข้อตกลงที่คาดหวัง 
ให้เกิดข้ึนต่อสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง 

กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่เกิดจาก 
การสรา้งการเปลี่ยนแปลง 
อย่างเป็นรูปธรรม  
(อาจเป็นร้อยละ)  
ที่จะเกิดขึ้นกับ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับการนิเทศ 
สถานศึกษา และตนเอง  
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ในทางท่ีดีขึ้น หรือพัฒนา
มากขึ้น หรือผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 



๒๖ 

ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที ่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัด  
การเร ียนรู ้หร ือการจัดการศึกษาของผู ้ร ับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที ่ส ่งผลต่อ  
คุณภาพผู้เรียน โดยศึกษานิเทศก์ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ ่ม พัฒนา คิดค้น 
ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  
ทั้งนี ้ ประเด็นที ่ท้าทายเพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ หรือการจัดการศึกษาของผู ้รับการนิเทศ  
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ต้องแสดง 
ให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

ระดับการปฏิบัติประเด็นท้าทาย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 

ตำแหน่ง ประเด็นท้าทาย 
สภาพปัญหา 

ของการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา 

วิธีการดำเนินการ 
ให้บรรลุผล 

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ศึกษานิเทศก์ 
(ไม่มีวิทยฐานะ) 

เรื่อง............................... 
(การตั้งชื่อประเด็นท้าทาย 
ต้องแสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง  
(ปรับประยุกต์)  
ของประเด็นท้าทายนั้น ๆ 
ชื่อประเด็นท้าทาย 
อาจประกอบด้วย 
รูปแบบ วิธีการ  
แนวทางการปรับประยุกต์ 
และกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นต้น 

ระบุประเด็นปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา 
ปัญหาของผู้รับการนิเทศ 
รูปแบบและวิธีการ
แก้ปัญหาของผู้นิเทศ 
รวมถึงแรงบันดาลใจ 
ใน การปรับประยุกต์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้น ๆ 

กำหนดวิธีการ แนวทาง 
ขั้นตอนในการดำเนินการ
พัฒนา การแก้ไขปัญหา  
พร้อมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ใช้ตามประเด็นท้าทาย 
ตลอดจนขั้นตอนการนำ
เครื่องมือไปปรับประยุกต์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้นๆ สรุปผล 
การนำไปใช้และจัดทำรายงาน
สารสนเทศ พร้อมทั้งร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือปรับประยุกต์ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดการศึกษา 

ระบุจำนวนหรือร้อยละ 
ที่บรรลุเป้าหมาย 
ได้ครบถ้วน  
เป็นรูปธรรม  
ตามข้อตกลง  
และมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

ระบุผลของ
ความสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม 
ครบถ้วน  
มีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 
และปรากฏ 
ต่อคุณภาพผู้เรียน 
ตามข้อตกลง 

 

 



๒๘ 

ตำแหน่ง ประเด็นท้าทาย 
สภาพปัญหา 

ของการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา 

วิธีการดำเนินการ 
ให้บรรลุผล 

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการ 

เรื่อง............................... 
(การตั้งชื่อประเด็นท้าทาย
ต้องแสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง (แก้ไขปัญหา) 
ของประเด็นท้าทายนั้น ๆ 
ชื่อประเด็นท้าทาย 
อาจประกอบด้วย 
รูปแบบ วิธีการ แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา 
และกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นต้น 

ระบุประเด็นปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา 
ปัญหาของผู้รับการนิเทศ 
รูปแบบและวิธีการ
แก้ปัญหาของผู้นิเทศ 
รวมถึงแรงบันดาลใจ 
ในการ แก้ไขปัญหา  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้น ๆ 

กำหนดวิธีการ แนวทาง 
ขั้นตอนในการดำเนินการ
พัฒนา การแก้ไขปัญหา  
พร้อมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ใช้ตามประเด็นท้าทาย 
ตลอดจนขั้นตอนการนำ
เครื่องมือไป แก้ไขปัญหา  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้นๆ สรุปผล 
การนำไปใช้และจัดทำรายงาน
สารสนเทศ พร้อมทั้งร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา  
ในการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดการศึกษา 

ระบุจำนวนหรือร้อยละ 
ที่บรรลุเป้าหมาย 
ได้ครบถ้วน  
เป็นรูปธรรม  
ตามข้อตกลง 
และมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

ระบุผลของ
ความสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม 
ครบถ้วน  
มีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 
และปรากฏต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
ตามข้อตกลง 

 

 

 

 



๒๙ 

 

ตำแหน่ง ประเด็นท้าทาย 
สภาพปัญหา 

ของการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา 

วิธีการดำเนินการ 
ให้บรรลุผล 

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

เรื่อง............................... 
(การตั้งชื่อประเด็นท้าทาย
ต้องแสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง (ริเริ่ม พัฒนา) 
ของประเด็นท้าทายนั้น ๆ 
ชื่อประเด็นท้าทาย 
อาจประกอบด้วย 
รูปแบบ วิธีการ แนวทาง 
การริเริ่ม พัฒนา  
และกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นต้น 

ระบุประเด็นปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา 
ปัญหาของผู้รับการนิเทศ 
รูปแบบและวิธีการ
แก้ปัญหาของผู้นิเทศ 
รวมถึงแรงบันดาลใจ 
ในการริเริ่ม พัฒนา  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้น ๆ 

กำหนดวิธีการ แนวทาง 
ขั้นตอนในการดำเนินการ
พัฒนา การแก้ไขปัญหา  
พร้อมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมาย  
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ใช้ตามประเด็นท้าทาย 
ตลอดจนขั้นตอนการนำ
เครื่องมือไป ริเริ่ม พัฒนา  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้น ๆ สรุปผล 
การนำไปใช้และจัดทำรายงาน
สารสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนางานวิชาการ 
และการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
ร่วมเป็นผู้นำในการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
และริเริ่ม พัฒนา  
ในการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดการศึกษา 

ระบุจำนวนหรือร้อยละ 
ที่บรรลุเป้าหมาย 
ได้ครบถ้วน เป็นรูปธรรม 
ตามข้อตกลง 
และมีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 

ระบุผลของ
ความสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม 
ครบถ้วน  
มีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 
และปรากฏต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
ตามข้อตกลง 



๓๐ 

 

ตำแหน่ง ประเด็นท้าทาย 
สภาพปัญหา 

ของการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา 

วิธีการดำเนินการ 
ให้บรรลุผล 

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ศึกษานิเทศก์ 
เชี่ยวชาญ 

เรื่อง............................... 
(การตั้งชื่อประเด็นท้าทาย
ต้องแสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง (คิดค้น 
ปรับเปลี่ยน) ของประเด็น
ท้าทายนั้นๆ ชื่อประเด็น
ท้าทายอาจประกอบด้วย 
รูปแบบ วิธีการ  
แนวทางการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน  
และกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นต้น 

ระบุประเด็นปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา 
ปัญหาของผู้รับการนิเทศ 
รูปแบบและวิธีการ
แก้ปัญหาของผู้นิเทศ
รวมถึง แรงบันดาลใจ 
ใน การคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้น ๆ 

กำหนดวิธีการ แนวทาง 
ขั้นตอนในการดำเนินการ
พัฒนา การแก้ไขปัญหา  
พร้อมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ใช้ตามประเด็นท้าทาย 
ตลอดจนขั้นตอนการนำ
เครื่องมือไป คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้นๆ วิเคราะห์ข้อมูล
และจัดทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และการสนับสนุนการจัด
การศึกษาต่อสถานศึกษา 
พร้อมทั้งเป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพเพ่ือคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
และการจัดการศึกษา 

ระบุจำนวนหรือร้อยละ 
ที่บรรลุเป้าหมาย 
ได้ครบถ้วน เป็นรูปธรรม 
ตามข้อตกลง 
และมีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 

ระบุผลของ
ความสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม 
ครบถ้วน  
มีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 
และปรากฏต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
ตามข้อตกลง 



๓๑ 

 

ตำแหน่ง ประเด็นท้าทาย 
สภาพปัญหา 

ของการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา 

วิธีการดำเนินการ 
ให้บรรลุผล 

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ศึกษานิเทศก์ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

เรื่อง............................... 
(การตั้งชื่อประเด็นท้าทาย
ต้องแสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวัง  
(สร้างการเปลี่ยนแปลง) 
ของประเด็นท้าทายนั้น ๆ 
ชื่อประเด็นท้าทาย 
อาจประกอบด้วย 
รูปแบบ วิธีการ  
แนวทางการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง  
และกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นต้น 

ระบุประเด็นปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา 
ปัญหาของผู้รับการนิเทศ 
รูปแบบและวิธีการ
แก้ปัญหาของผู้นิเทศ 
รวมถึงแรงบันดาลใจ 
ใน การสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้น ๆ 

กำหนดวิธีการ แนวทาง 
ขั้นตอนในการดำเนินการ
พัฒนา การแก้ไขปัญหา  
พร้อมทั้งระบุกลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
ที่ใช้ตามประเด็นท้าทาย 
ตลอดจนขั้นตอนการนำ
เครื่องมือไปสร้างการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ประเด็นนั้น ๆ วิเคราะห์ข้อมูล
และจัดทำรายงานสารสนเทศ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต่อสถานศึกษา พร้อมทั้ง 
เป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง  
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา 

ระบุจำนวนหรือร้อยละ 
ที่บรรลุเป้าหมาย 
ได้ครบถ้วน เป็นรูปธรรม 
ตามข้อตกลง 
และมีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 

ระบุผลของ
ความสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม 
ครบถ้วน  
มีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ 
และปรากฏต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
ตามข้อตกลง 



 

ส่วนที่ ๔ 
แนวทางการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง 

แนวทางการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศ ึกษาน ิเทศก์ ตามหนังส ือสำนักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.4/ว 11 ลงวันที ่ 20 ตุลาคม 2564 กำหนดให้ศึกษานิเทศก์จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  
ทุกปีงบประมาณ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีถัดไป) เพ่ือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเมื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาและการจัดการศึกษา 
ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
การประเมินผลการพัฒนางาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของศึกษานิเทศก์ ตามระดับการปฏิบั ติ 
ที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง ให้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่กำหนด 

องค์ประกอบการประเมิน มี ๒ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๒) ผลการปฏ ิบ ัต ิงานตามมาตรฐานตำแหน่งศ ึกษาน ิ เทศก์  เป ็นการประเม ินผล 

การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง 
ทั้ง ๓ ด้าน จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านการนิเทศการศึกษา จำนวน ๗ ตัวชี้วัด 
                                      1) ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ 
                                      2) คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                                      3) ปฏิบัติการนิเทศ 
                                      4) การพัฒนางานวิชาการ 
                                      5) ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ 
                                      6) ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                      7) รายงานผลการนิเทศ 

ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๔ ตัวชี้วัด 
                                      1) วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา 
                                      2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา 
                                      3) ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
                                      4) จัดทำรายงานสารสนเทศ 



๓๓ 

ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด 
                                      1) พัฒนาตนเองให้ม ีความร ู ้  ความสามารถ ทักษะ การใช ้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศ 
                                      2) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อปรับประยุกต์ในการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษา 
                                      3) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผล
ต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 
                                      4) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษา 
และบริการวิชาการแก่หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อ  
คุณภาพผู้เรียน (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 
 โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง และระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้ 

๑) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตำแหน่งและวิทยฐานะ 
    ก. กรณีท่ียังไม่มีวิทยฐานะ 

ตำแหน่ง ระดับที่คาดหวัง รายละเอียด 
ศึกษานิเทศก์ ปรับประยุกต์ 

(Apply & Adapt) 
สามารถปรับประยุกต์การนิเทศการศึกษา 
และปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศสามารถพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

    ข. กรณีท่ีมีวิทยฐานะ 

ตำแหน่ง ระดับที่คาดหวัง รายละเอียด 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ แก้ไขปัญหา 

(Solve the Problem) 
สามารถแก้ปัญหาการนิเทศการศึกษา  
ให้มีผลต่อผู้รับการนิเทศและผู้เรียน 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve) 

สามารถริเริ่ม และพัฒนานวัตกรรม ให้ผู้รับ 
การนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 

สามารถคิดค้น และปรับเปลี่ยนนวัตกรรม  
ให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ  
เผยแพร่และขยายผลนวัตกรรม และงานวิจัย 
ให้ผู้รับการนิเทศ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 

 



๓๔ 

๒) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ 
    ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ จากการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงาน 

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสภาพการนิเทศการศึกษาตามบริบท สถานศึกษา 
หรือหน่วยงานการศึกษา และผลลัพธ์ในการนิเทศการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู สถานศึกษา 
และหน่วยงานการศึกษาที่รับผิดชอบ ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมิน 
จากเอกสาร โดยตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงาน และหลักฐาน ที่แสดงว่าผู้ขอรับการประเมิน 
ได้ดำเนินการ ตามตัวชี้วัด เช่น แผนการนิเทศการศึกษา การสังเกตการณ์การนิเทศการศึกษา ผลงาน/ชิ้นงาน
ของผู้รับการนิเทศ และผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 
๑ ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับ 

ที่คาดหวังมาก 
ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐาน 
วิทยฐานะที่ดำรงอยู่ 

๒ ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับ 
ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้าง 
แต่ไม่ครบถ้วนและไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐาน
วิทยฐานะที่ดำรงอยู่ 

๓ ปฏิบัติได้ตามระดับ 
ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ 

๔ ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับ 
ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 การให้คะแนนส่วนที ่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 

 

 

 

 



๓๕ 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน 
       วิธีการประเมิน 
 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลงของศึกษานิเทศก์ ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่ง 
๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไม่มีวิทยฐานะ 
๒) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
๓) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๔) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
๕) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

  เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
     ๑) ด้านการนิเทศการศึกษา ๒๘ คะแนน 
     ๒) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ๑๖ คะแนน 
                        ๓) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ๑๖ คะแนน 
 ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
หรือการจัดการศึกษา ของผู ้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๑) วิธีดำเนินการ ๒๐ คะแนน 
     ๒) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง ๒๐ คะแนน 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ศึกษานิเทศก์ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่  ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมิน การพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศกึษานิเทศก์ มีแบบประเมินผล และแบบสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
๑) PA ๒/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
๒) PA ๒/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
๓) PA ๒/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
๔) PA ๒/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
๕) PA ๒/ศน. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

 ๖) PA ๓/ศน. แบบสรุปผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก รายการที่ ๓) 

 
 



 

ส่วนที่ ๕  
การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 การประเมินเพื ่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดแบบเสนอขอ  
รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ้ที ่จะขอรับการประเมินต้องยึดรูปแบบ 
ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการประเมิน ในส่วนที่ 5 ได้นำรูปแบบสำหรับตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ เพื่อยื่นขอรับการประเมิน ตามแบบของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ มีข้ันตอนการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน 

กรณีปกติ 
๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที ่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์  
ชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า การเลื่อนเป็น
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า และการขอเลื่อนเป็นศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สรุปดังตารางได้ดังนี้ 

ขอมีวิทยฐานะ 
ชำนาญการ 

ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ 

ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญ 

ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก ์
ไม่น้อยกว่า ๔ ป ี

ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
วิทยฐานะชำนาญการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ ป ี

ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ไม่น้อยกว่า ๔ ป ี

ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ไม่น้อยกว่า ๔ ป ี

๑.๒ มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ เช ี ่ยวชาญ และเชี ่ยวชาญพิเศษ  ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

๑.๓ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี  
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดศึกษานิเทศก์ถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาด 
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้นำระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะ
ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ลดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๑  
เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑.๒ จำนวน ๒ รอบการประเมิน
และลดช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๓ เหลือ ๓ ปี 



๓๗ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้บังคับบัญชา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลัง 
มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

๒. ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องผ่านการประเมิน ดังนี้ 
กรณีเสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน 

๒ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา พิจารณาจาก 
 ๑) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม  

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา  
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ ่งผู ้ขอได้พัฒนาขึ้น 
และนำไปใช้ในการพัฒนา การนิเทศการศึกษาจริงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือดำรงวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ แล้วแต่กรณี 

 ๒) การนำเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื ่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรม 
ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอในข้อ ๑) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาม ที่มา หรือแรงบันดาลใจ  
ระดับการปฏิบัติที ่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นจากการ
ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ ่งสะท้อนคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้หร ือการจ ัดการศึกษา 
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึ กษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ทั้งนี้ ให้นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑ ไฟล์ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ 
ของผู้รับการนิเทศ ที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไปในทางที่ ดีข ึ ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  
และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน ๑ ไฟล์ 

กรณีเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา พิจารณาจาก 
 ๑) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม  

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา  
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ ่งผู ้ขอได้พัฒนาขึ้น 
และนำไปใช้ในการพัฒนา การนิเทศการศึกษาจริงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พิเศษ  
หรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี 

 ๒) การนำเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื ่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรม
ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอในข้อ ๑) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 
ระดับการปฏิบัติที ่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้น จากการ
ดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ ่งสะท้อนคุณภาพการจัดการเร ียนร ู ้หร ือการจัดการศึกษา  



๓๘ 

ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
ทั้งนี ้ให้นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑ ไฟล์ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ  
ของผู้รับการนิเทศ ที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไปในทางที่ ดีข ึ ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  
และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด จำนวน ๑ ไฟล์ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาการนิเทศการศึกษา หรือนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ที ่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ  
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จำนวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 ๒) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิ จัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ  
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จำนวนอย่างละ ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี 
การอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือกลุ่ม ๒ โดยให้ส่ง
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะ 
ที่ดำรงอยู่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี หรือ ๓ ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการดำรง
วิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ นับถึงวันที่ยื่นคำขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิซาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ก.ค.ศ. กำหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื ่อใช้ในการประเมินคำขอมีว ิทยฐ านะหรือเลื ่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไว้ดังนี้ 

๑. ไฟล์วีดิทัศน์พัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา
หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 

    กำหนดให้มีรูปแบบการจัดทำและคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 
           ๑.๑ เป็นไฟล์ว ีดิทัศน์ที ่ศึกษานิเทศก์ได้จัดทำขึ ้นภายหลังจากที ่ได้ม ีการกำหนดแผนพัฒนา  
การนิเทศการศึกษาแล้ว โดยให้นำเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใช้กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  
ในการนิเทศการศึกษา ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้บรรลุผลและประสบผลสำเร็จ  
แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาหรือประเด็นการพัฒนา การแก้ปัญหาของผู้รับการนิเทศ ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นำเสนอ 
ต้องสะท้อนระดับการปฏิบัต ิท ี ่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที ่ขอรับการประเมิน สมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ แรงบันดาลใจ กรอบแนวคิด ปรัชญาในการกำหนดวิสัยทัศน์การนิเทศการศึกษา การออกแบบ
กลยุทธ์การนิเทศ การทำงานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ผู ้เชี ่ยวชาญ  



๓๙ 

ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครูและชุมชน การปฏิบัติที ่ด ีจากการนิเทศการศึกษา การประเมิน  
และปรับปรุงการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
           ๑.๒ การถ่ายทำและการนำเสนอไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
                กำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้ 

     ๑) รูปแบบการถ่ายทำไฟล์วีดิทัศน์ เป็นการบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง โดยฉากหลัง 
จะต้องไม่มีบุคคลอื ่นใดมาร่วมนำเสนอ ในการนำเสนออาจใช้สื ่อช่วยในลักษณะของภาพนิ่ง ข้อความ 
สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก ( Insert) ภาพ หรือนำเสนอในรูปแบบ Power Point 
ด้วยก็ได้ โดยการนำเสนอให้ใช้การพูดหรือนำเสนอเป็นภาษาไทยด้วยตนเองเท่านั้น การถ่ายทำให้ใช้กล้อง  
ถ่ายทำแบบตัวเดียว (Single video camera) ไม่มีส่วนนำใด ๆ ของไฟล์วีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรี
ประกอบหรือสอดแทรก ไม่มีการหยุดการถ่ายทำ (One - Take recording) ไม่มีการตัดต่อ (Un - Editing) 
ไม่มีการแต่งเติมภาพ (No effect) ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในการถ่ายทำทั้งสิ้น 
                ๒) ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ 
                    (๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมิน
ได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 
                    (๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp๔ 

  (๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๕ นาที 
ทั้งนี ้ ให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื ่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา จำนวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น 
๒. ไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

          ๒.๑ เป็นไฟล์ว ีดิทัศน์ที ่แสดงให้เห็นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู ้ร ับการนิเทศที ่สะท้อน  
คุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาหรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่มีการเปลี ่ยนแปลงไปในทางที ่ดีขึ ้น หรือมีการพัฒนามากขึ ้น หรือเกิดนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา  
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best practice) โดยมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ ่งแสดงผลลัพธ์ (Outcomes)  
จากการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่ส่งผลต่อ คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา  
อย่างเป็นรูปธรรม 
          ๒.๒ การถ่ายทำไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

     กำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้ 
     ๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์เป็นผู้นำเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการนำเสนอให้เป็นลักษณะ  
การอธิบายการปฏิบัติงานของตนเอง ที่สะท้อนผลลัพธ์ของการนิเทศทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนและภาพรวมของสถานศึกษา อาจนำเสนอร่องรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เป็นผลลัพธ์ ผลกระทบ 
จากการบริหารที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับประเด็นที่ท้าทายและเป้าหมายการพัฒนาของการนิเทศการศึกษา  
ในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งผลงานของศึกษานิเทศก์ อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้าหมาย 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ผลงานควรจะนำเสนอให้เห็นทั้งที่ประสบความสำเร็จมาก ประสบความสำเร็จ
น้อย หรือที ่ย ังมีปัญหาท้าทายซึ ่งยังไม่ประสบความสำเร็จด้วย ทั ้งนี ้ ศึกษานิเทศก์จะต้อ งรับผิดชอบ 
และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง  
การบรรยายให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนนำ (Title) ไม่มีดนตรี



๔๐ 

ประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนำเสนอ แต่อาจใช้
การนำเสนอผ่านโปรแกรมการนำเสนอได้ ได้แก่ Power point, Keynote, Google Slide หรืออ่ืน ๆ 
                 ๒) ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของไฟล์ว ีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา 

    (๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมิน
ได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 

    (๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp๔ 
    (๓) ความยาวของวีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาที 

โดยให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การนำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา จำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้น 
      ๓. การประเมิน 

3.1 กรณขีอมีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
      การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน โดยประเมิน  

ผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
3.2 กรณเีลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  
      การประเมินด้านที ่ ๑ ด้านที ่ ๒ และด้านที ่ 3 ให้มีคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน  

โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๔. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละวิทยฐานะต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 

ด้านที่ 
วิทยฐานะ 

ชำนาญการ 
วิทยฐานะ 

ชำนาญการพิเศษ 
วิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญ 

วิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ 

ด้านที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
ด้านที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
ด้านที่ ๓ - - ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 
5.1 กรณมีีวิทยฐานะชำนาญการ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
      ให้ กศจ. เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำข้อมูลคำขอ  

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 
5.2 กรณเีลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  
      ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำข้อมูลคำขอ  

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 
 กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สำนักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษา นำข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA 
๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนา 

ก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 



๔๑ 

กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 
สำหรับศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะ  
หรือเลื ่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จ
ความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ
ได้ในคุณสมบัติ ข้อ ๑.๑ โดยต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามข้อ ๑.๒ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  
จำนวน ๑ รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามข้อ ๑.๓ ในช่วง
ระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

ทั้งนี ้ ให้ผู ้ขอและผู ้บังคับบัญชา เป็นผู ้รับรองข้อมูล หลักฐาน หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่า  
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

กรณีลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 
ลงวันที ่28 มกราคม 2564) 

๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ เป็นผู ้ม ีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์  

ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference For Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์ 
การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถะทางวิชาชีพครู ด้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

    ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่  
ยื ่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะ และหากผู ้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องทำให้มีระดับ 
ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี 
นั้นขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้ 

 ๑.๒ เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ ้นในระดับปริญญาเอกที่เกี ่ยวข้อง  
กับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะนำมาใช้ในการขอมีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และไม่ให้นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก 

๒. ผู้มีคุณสมบัติตามเงื ่อนไขในข้อ ๑.๑ - ๑.๒ ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
๔ รอบการประเมินการเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยจะขอ
ใช้สิทธิตามเงื่อนไขดังกล่าวในการลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะ เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะใดก็ได้ 

๓. เงื ่อนไขดังกล่าวข้างต้นไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ้ปฏิบัติงาน  
ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

 
 
 



๔๒ 

วิธีการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
วิธีการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
๑. วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ผู้ที ่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะให้ยื ่นคำขอ  
ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ตลอดปี ปีละ ๑ ครั้ง (ว 11/2564) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ  
การประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูบแบบไฟล์ PDF 

(๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ ส ื ่อ นวัตกรรม  
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา  
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๑ ไฟล์ 

  (๓) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
   - ไฟล์วีดิทัศน์ที่นำเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรม
ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่เสนอในข้อ (๒) จำนวน ๑ ไฟล์ 

   - ไฟล ์ว ีด ิท ัศน์ท ี ่นำเสนอการพัฒนาคุณภาพการจ ัดการเร ียนร ู ้หร ือการจ ัดการศึกษา 
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
ที่เสนอในข้อ (๒) จำนวน ๑ ไฟล์ 

 ทั ้งนี ้ หากผู ้ขอประสงค์จะยื ่นคำขอครั ้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้ร ับหนังสือแจ้ง  
มติไม่อนุมัติผลการประเมินคำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

๒) ให้สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั ้งหลักฐานของผู ้ขอ 
ตามท่ีกำหนดไว้ในวิธีการข้อ (๑) - ข้อ (๓) ก่อนนำข้อมูลคำขอ พร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่าน
ข้อมูลไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๓) เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลคำขอ
และหลักฐานตามที ่กำหนดไว้ในวิธีการ ข้อ ๑) (๑) – (๓) ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื ่องคืน 
พร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA โดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

๔) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอให้ กศจ. เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน พัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา และด้านที่ ๒ 
ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน 
ต่อผู้ขอ 1 ราย 

ทั้งนี้ การกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ดำเนินการ
ผ่านระบบ DPA ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

๕) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งผ่านข้อมูลของผู ้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมิน
ดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คู่มือการประเมิน และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด ทั้งนี้ ควรดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับคำขอและหลักฐานผ่านระบบ DPA 
ครบถ้วนสมบูรณ์ เมื ่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับผลการประเมินจากกรรมการทั ้ง ๓ คนแล้ว  
ให้นำผลการประเมินเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 



๔๓ 

 ๖) การขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะ สำหรับผู ้ที ่จะเกษียณอายุราชการ  ให้ผู ้ขอยื ่นคำขอ 
พร้อมหลักฐาน ตามที่กำหนดไว้ในวิธีการ ข้อ (๑) - ข้อ (๓) ต่อสำนักงานพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการ 
ตามวิธีการที่กำหนด โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
         ๗) การพิจารณาดำเนินการของ กศจ. ให้ กศจ. พิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการทั ้ง ๓ คน  
และมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA 
ไปยังผู้บังคับบัญชา เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 
         8) การแต่งตั้ง 

 (1) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 กรณีท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 2 แล้ว ให้ได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. 2 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

   (2) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  กรณีที ่ กศจ. มีมติอนุมัติให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั ่งแต่งตั ้งให้เลื ่อนเป็นวิทยฐานะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
คศ.3 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. 3 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

สำหรับศึกษานิเทศก์ที ่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
บำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ในการขอมี  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ 

กรณีผู ้ที ่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพื้นที ่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา  
(เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์  
ชำนาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรื อขอไป 
ช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา  
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที ่อยู่ในเขตพื้นที ่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
นับตั้งแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ เมื่อออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะ ตามข้อ (1) หรือข้อ (2) แล้ว ให้ส่งสำเนา
คำสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวด 3  
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย 
 
 
 
 



๔๔ 

      ๒. วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ใหด้ำเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ผู้ที ่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี ่ยวชาญและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์

เชี่ยวชาญพิเศษ ประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตลอดปี ปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการดังกล่าว นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
                (๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน หรือ ๒ รอบ
การประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 
                (๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ หรือเทคโนโลยี  
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรม
ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๑ ไฟล์ 
                (๓) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 

- ไฟล ์ว ีด ิท ัศน ์ท ี ่นำเสนอการพัฒนาการน ิ เทศการศ ึกษา กลย ุทธ ์  ส ี ่อ นว ัตกรรม  
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่เสนอในข้อ (๒) จำนวน ๑ ไฟล์  

  - ไฟล์ว ีด ิท ัศน์ที ่นำเสนอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเร ียนรู ้หร ือการจัดการศึกษา 
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ที่เสนอในข้อ (๒) จำนวน ๑ ไฟล์ 
                (๔) ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ทั้งนี ้ หากผู ้ขอประสงค์จะยื ่นคำขอครั ้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสือแจ้ง  
มติไม่อนุมัติผลการประเมินคำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 

  ๒) กรณีผู้ขอสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้หน่วยงานการศึกษาตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ของตามที่กำหนดไว้ในวิธีการข้อ (๑) - (๔) ก่อนนำข้อมูลคำขอ
พร้อมทั ้งหลักฐานเข้าสู ่ระบบ DPA เพื ่อส่งผ่านข้อมูล ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาส่งผ่านข้อมูล 
ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

    ๓) เม ื ่อหน่วยงานการศึกษาหร ือส ่วนราชการได ้ร ับคำขอและข้อมูลจากระบบ DPA แล้ว  
ให้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีกำหนดไว้ในวิธีการ ข้อ (๑) - (๔) 

       กรณีตรวจสอบแล้วปรากฎว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วน ให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ก่อนส่งผ่านข้อมูลคำขอพร้อมทั ้งหลักฐาน 
ตามที่กำหนดดังกล่าวในระบบ DPA ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู ้ขอไม่มี
คุณสมบัติ หรือข้อมูลคำขอและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในวิธีการ ข้อ (๑) - (๔)  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
ให้ส่งเรื่องคืน พร้อมเหตุผลผ่าน DPA โดยเร็ว เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ 
            ๔) ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่กำหนดไว้ในวิธีการ  
ข้อ (๑) - (๔) ก่อนดำเนินการต่อไป 

        กรณีที ่สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า ผู ้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลคำขอ  
และหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในวิธีการ ข้อ (๑) - (๔)  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล  
ผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ ตามข้อ ๓) แล้วแต่กรณี โดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 
            ๕) ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ด้านที ่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื ่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์  



๔๕ 

ในการพัฒนาการนิเทศ และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน ๓ คนต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ให้ดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ 
DPA ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ต่อไป 
            6) การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
  (1) ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ คู่มือการประเมิน  
และคู่มือการใช้งานระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ ควรดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นับแต่วันที่
สำนักงาน ก.ค.ศ. ส่งคำขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์  
  (2) กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที ่ 1 และด้านที ่ 2 แล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์  
แต่ด้านที่ 3 เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งต้องไม่เป็นการแก้ไข
ข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง โดยให้ปรับปรุงตามข้อสังเกต
ของกรรมการได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้ งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA  
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
                     เมื ่อผู ้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการ  
ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด ผ่านระบบ DPA ตามที่กำหนดไว้ในวิธีการ ข้อ (2) ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. 
เพ่ือส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการชุดเดิมต่อไป 
                     กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. 
เสนอ ก.ค.ศ. เห็นชอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งกรรมการคนอื่นแทนได้ โดยให้ดำเนินการผ่านระบบ DPA 
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
                     ให้คณะกรรมการประเมินส่งข้อมูลผลการประเมิน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด เข้าสู่ระบบ DPA 
ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
      (3) กรณีผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
            7) การพิจารณาดำเนินการของ ก.ค.ศ. 

  ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. นำผลการประเมินจากกรรมการทั ้ง 3 คน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
มีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ แล้วให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ไปยังหน่วยงาน
การศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่  2 และด้านที่ 3 ที่ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่  
ต่อสาธารณะได้ 
            8) การขอเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 

  ให้ผ ู ้ขอยื ่นคำขอพร้อมหลักฐานตามที ่กำหนดไว้ในวิธ ีการ ข้อ (๑) - (๔) ต่อสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด โดยต้องส่งผ่านข้อมูลในระบบ DPA ถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 

  กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุง  
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
ภายในวันที่ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



๔๖ 

            9) การแต่งตั้ง 
 (1) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ และให้ได้เงินเดือนอันดับ คศ. 4 กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. 4 แล้ว ให้ได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ. 4 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
               (2) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

กรณีที ่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั ้งตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการ  
ที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้รัฐมนตรี  
เจ้าสังกัดนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื ่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. 5 

ทั้งนี้ เมื่อออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละวิทยฐานะตามข้อ (1) หรือ ข้อ (2) แล้ว ให้ส่งสำเนา
คำสั่งผ่านระบบ DPA ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวด 4 
ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาหรือวินิจฉัย 

แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีผลใช้บังคับ ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2564 โดยให้ศึ กษานิเทศก์ทำข้อตกลง 
ในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ในรอบการประเมินแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสามารถยื่น  
คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ (หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีว ิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการและเลื ่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) - หมวด ๔ (หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ได้ตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนั ้น เพื ่อให้มีแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนในการขอมีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ใหม่นี ้ ก.ค.ศ. จึงกำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลา  
เปลี่ยนผ่านไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. คำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ศึกษานิเทศก์ได้ยื ่นไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดไว้เดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 (ว 17/2552) หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 (ว 10/2554) ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ใช้บังคับ แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการใหม่ดังกล่าวให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม ต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

2. ศึกษานิเทศก์ที ่ประสงค์จะขอมีว ิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการฯ  
ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554 ให้สามารถยื่นคำขอได้ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ใด 
หลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียว และในวิทยฐานะเดียวเท่านั้น โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 



๔๗ 

2.1 ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 10/2554 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  
หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 4.2 
หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

2.2 ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 10/2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ดังกล่าว หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สามารถขอมีวิทยฐานะหรือเลื ่อนวิทยฐานะ  
ได้ตามแนวปฏิบัติฯ ข้อ 4.2 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี 
เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

3. ศึกษานิเทศก์ที่อยู่ระหว่างทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ว 13/2556) หากประสงค์
จะยื ่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2554  
ให้ยื่นได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยให้ดำเนินการตามข้อ 2.1 

4. ศึกษานิเทศก์ที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3  
หรือหมวด 4 ได้แก่ 

    4.1 ผู้ที ่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธกีารที่กำหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี 

    4.2 ผู้ที ่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564  
หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อ 1.1  
และข้อ 1.3 โดยมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามข้อ 1.2 ไม่ครบตามจำนวนรอบการประเมินที่กำหนดไว้ 
ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

      ๑) การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๖) ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.๑) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา (ด้านที่ ๓ หรือ ด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑  
แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการฯ ว ๑7/๒๕๕๒ ในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ที ่ผ ่านเกณฑ์  
โดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

๑.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑ รอบการประเมิน ที่ผ่านเกณฑ์ ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF 

๑.๓) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม  
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึก ษา  
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน ๑ ไฟล์ 

 



๔๘ 

๑.๔) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
         ๑.๔.๑) ไฟล์วีดิทัศน์ที่นำเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม  
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา  
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่เสนอในข้อ (๑.๓) จำนวน ๑ ไฟล์ 

       ๑.๔.๒) ไฟล์วีดิทัศน์ที ่นำเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาคุณภาพ  
การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพหรือหน่วยงานการศึกษา  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เสนอไว้ในข้อ (๑.๓) จำนวน ๑ ไฟล์ 

๑.๕) ผลงานทางว ิชาการ ในร ูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเล ื ่อนเป ็นว ิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด ๔ 

๒) การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 
ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๒.๑) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา (ด้านที่ ๓ หรือด้านที่ ๓ ส่วนที่ ๑  
แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว ๑๗/๒๕๕๒ ในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านเกณฑ์ โดยให้
รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

๒.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๕) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ที่ผ่านเกณฑ์ท้ัง ๒ รอบการประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF 

๒.๓) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา รวมทั ้งผลลัพธ์  
ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที ่ส ่งผลต่อคุณภาพผู ้เร ียน ตามข้อ (๑.๓) ในรูปแบบไฟล์ PDF  
จำนวน ๑ ไฟล์และไฟล์วีดิทัศน์ ตามข้อ (๑.๔) จำนวน ๒ ไฟล์ สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ตามข้อ (๑.๕) ในรูปแบบไฟล์ PDF  
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

๓) การยื ่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี 
                   ให ้ผ ู ้บ ังค ับบัญชา เป ็นผ ู ้ตรวจสอบและร ับรองคุณสมบัต ิ รวมทั ้งหล ักฐานของผ ู ้ขอ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนนำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA 
เพื ่อส่งผ่านไปยังหน่วยงาน หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อดำเนินการให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

การประเมินเพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง 
และวิทยฐานะ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง  
และวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

๑. เมื่อศึกษานิเทศก์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงวิทยฐานะใดแล้ว จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒. ให้ศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ ได้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
จากคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ เป็นประจำทุกรอบ 



๔๙ 

การประเมินโดยให้ถือว่าคณะกรรมการดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเพ่ือดำรงไว้
ซึ่งความรู้ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้ง ด้วย 

๓. ศึกษานิเทศก์ที ่ม ีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนน  
จากกรรมการ แต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ผู ้ที ่ผ่านการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในรอบ 
การประเมินใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ศึกษานิเทศก์ผู้นั ้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั ้นเป็นผู้ผ่านการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะเพ่ือดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง 
และวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุในรอบการประเมินนั้น 

๔. ศึกษานิเทศก์ที่มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่ผ่านเกณฑ์ ในรอบการประเมินใด
ให้ผู ้บังคับบัญชาแจ้งให้ศึกษานิเทศก์ผู ้นั ้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั ้นเป็นผู ้ที ่ไม่ผ่านการประเมินตำแหน่ง  
และวิทยฐานะ เพื ่อดำรงไว้ซึ ่งความรู ้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี ่ยวชาญในตำแหน่ง 
และวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในรอบการประเมินนั้น โดยให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสอง ต่อไป 

 
 



 

บรรณานุกรม 

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา. กรุงเทพมหานคร, 2560. 
   (เอกสารอัดสำเนา.) 
ราชกิจจานุเบกษา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔.๐ ก. หน้า 14. 2560. 
สำนักงาน ก.ค.ศ. คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก.์ กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสารอัดสำเนา.) 
          .มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564). กรุงเทพมหานคร, 2564.   
     (เอกสารอัดสำเนา.) 
          .หลักเกณ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0๒06.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ 2๐ พฤษภาคม 2564). 
กรุงเทพมหานคร, 2564. (เอกสารอัดสำเนา.) 

          .ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   
     (ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 0406.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564). กรุงเทพมหานคร, 2564.  

(เอกสารอัดสำเนา.) 
สำนักนายกรัฐมนตรี. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. กรุงเทพมหานคร, 2561. (เอกสารอัดสำเนา.) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
เอกสารประกอบภาคผนวก 

รายการที่ ๑ ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง PA 1 และ PA 2  
รายการที่ 2 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (แบบ PA 1/ศน.) 
รายการที่ 3 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) (แบบ PA 2/ศน. และ แบบ PA 3/ศน.) 
รายการที่ 4 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ทุกวิทยฐานะ) 
รายการที่ 5 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (แบบ PA 4/ศน. และ แบบ PA 5/ศน.) 
รายการที่ 6 การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฯ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
รายการที่ 7 ตัวอย่างการเขียนข้อตกลในการพัฒนางาน (PA) 

 
 
 



 

คณะผู้จัดทำ 
 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายอัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3. นายชูชาติ  ทรัพย์มาก  ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. นางสุวารี เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

คณะทำงาน   

1. นายอนันต์ พันนึก  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ                                
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นายพิเชฐร์ วันทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3. นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

4. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

5. นายชูชาติ แก้วนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

6. นายพัชระ งามชัด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
7. นายอาวุธ ทองบุ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
8. นายปรีดี โสโป  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
 9. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา     

    โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 10. นายวาทยุทธ พุทธพรหม ผู้อำนวยการสถานศึกษา     
     โรงเรียนบ้านนางโอก (อ่อนอำนวยศิลป์) 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 
 



 
 

 11. นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

12. นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนสตูลวิทยา 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

13. ส.ต.ท. เอกชัย จันทาพูน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา     
     โรงเรียนป่าซางเหนือ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
14. นางสุภาพร พาภักดี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา     

    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 
    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 15. นายวุฒิชัย จำปาหวาย ผู้อำนวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

16. นางสาวปรตี ประทุมสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

17. นางสาวปาริชาติ เภสชัชา ศึกษานเิทศก์       
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

18. นางฉวีวรรณ โยคิน  ศึกษานิเทศก์       
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
19. นายนิธิวัฒน ์อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์       
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 20. นายนาวี เวทวงศ ์  ศึกษานิเทศก์      
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

21. นางสาวบุบผา พรมหลง ศึกษานิเทศก์       
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
22. นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์       
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
23. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์       
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
24. นางขนิษฐา ภูชมศรี  ครู          
     โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
25. นางพิสมัย กองธรรม  คร ู        
     โรงเรียนบ้านจับไม้  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 



 
 

26. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์ ครู         
     โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา  

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
27. นางสาวสุรีรัตน์ ยิ่งยงชัย ครู         
     โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
 28. นางสาวสุดคนึงนิจ โกษาแสง คร ู       
     โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
29. นางอัจฉรา เอ่ียมบำรุง คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
30. นางสาวบุตรียา รัตนมณี คร ู       
     โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
31. นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล  คร ู       
     โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
32. นางสาวพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ คร ู       
     โรงเรียนวัดอมรินทราราม 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
33. นายร่มเกล้า ช้างน้อย  คร ู       
     โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
34. นางสาวพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ ครู       
     โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
35. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
36. นายสังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
37. นางสาวธัญญามาศ กนกากร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมประสานการบริหารงานบุคคล 

    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



 
 

38. นางสาวชุล ี วราศรัย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
39. นางสาวนัยนา สาริกา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 40. นางเขมจิรา ฟ้องเสียง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ       

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
41. นางสาวปารณีย์  ณะแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ        
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
42. นางนรินทร ดุษดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ        
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 43. นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
    ช่วยปฏิบัติราชการ 
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 44. นางสาวขวัญตา ดำสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 45. นางสาวภาพร ชนะสุข นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

46. นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 47. นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 48. นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 49. นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

 50. นางสาวมณีรัตน์ โทพรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     
      สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 51. นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
52. นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 53. นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
      สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 54. นายอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม  พนักงานพิมพ์ดีด      
     สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

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

 


