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เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวทิยฐานะ

สายงานการสอน

ครูผูชวย

ครู

ครูชํานาญ

การ

ครูชํานาญ

การพิเศษ

ครู

เช่ียวชาญ

ครูเชี่ยวชาญ

พเิศษ

2 ป

4(3) ป

4(3) ป

4(3) ป

4(3) ป

2

2 ป

2-6 ป

1 ป

3 ป

ครูผูชวย

ครู

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการพเิศษ

ครูเชี่ยวชาญ

2 ป

5 ป

5 ป

5 ป

ครูผูชวย

ครู

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการพเิศษ

ครูเชี่ยวชาญ

4 ป

4 ป

4 ป

2 ป

ครูผูชวย

ครู

ครูชํานาญการ

ครูชํานาญการพเิศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ว17/2552  12 ป ว21/2560  17 ป ว9/2564  14 ป
หลักเกณฑ ว9/2564

หลักเกณฑการมีและเลื่อนวิทยฐานะ



หลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

(หนังสอืสํานกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว9 20พ.ค.64) 

 องคประกอบของขอตกลงในการพัฒนางาน

 คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง(PA) 

 การนําผลการประเมินไปใช

ขอตกลงในการพัฒนางาน : PA (Performance Agreement)

การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 คณุสมบัติ

 การลดระยะเวลา

 เกณฑการตัดสิน
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 การนับคุณสมบัติของผูเขาอบรม

 การดําเนินการในชวงระยะเวลาเปล่ียนผาน

 ขั้นตอน วิธีการ และการอนุมัติผล



ขอตกลงในการพัฒนางาน 
Performance Agreement : PA
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 คือ ขอตกลงที่ครูไดเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา เพ่ือแสดงเจตจํานงวาภายในรอบ

การประเมนิจะพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรยีนมีความรู ทักษะ คุณ

ลักษะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะท่ีสาํคญัตามหลักสูตร

     ใหสูงข้ึน โดยสะทอนใหเห็นถึงระดับปฏิบัติการที่คาดหวังของ

     ตาํแหนงของตําแหนงและวิทยฐานะที่ดาํรงอยู

ขอตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

 ก.ค.ศ.กําหนดใหครูทุกคนตองทําขอตกลงในการพัฒนางาน(PA)  

     เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา  ทุกปงบประมาณ  ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด



ภาระงาน จํานวนช่ัวโมงภาระงานข้ันตํ่า

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ไมตํ่ากวา 12 

ชั่วโมง/สัปดาห
   ขอ 1. และขออ่ืนๆ 

   ไมต่ํากวา 20 ช่ัวโมง/  

   สัปดาห

2. งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู .... ชั่วโมง/สัปดาห

3. งานพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา .... ชั่วโมง/สัปดาห

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน .... ชั่วโมง/สัปดาห

สวนที ่1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง

      1. การปฏิบัติงานตามมาตฐานตําแหนง และมีภาระงานตามที ่ก.ค.ศ.กําหนด 

        (ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564)
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 องคประกอบของขอตกลงในการพัฒนางาน 



ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิตามมาตฐานตําแหนง
งาน

(Tasks)

ผลลพัธ

(Outcomes)

ตวัช้ีวัด

(Indicators)

1. ดานการจัดการเรยีนรู

2. ดานการสงเสริมและสนับสนนุการจดัการเรียนรู

3. ดานการพัฒนาตนเองและวชิาชพี

2. ผลการปฏิบัติงาน

สวนที ่1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง(ตอ)
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ที่มา : เอกสารนําเสนอของสาํนักงาน ก.ค.ศ.



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทาย

ที่มา : เอกสารนําเสนอของสาํนักงาน ก.ค.ศ.

ผลลพัธที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง  ตําแหนงครู : เพ่ือพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน
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คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง(PA) 

 ใชเปนองคประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน

 ใชเปนผลประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ

 ใชเปนคุณสมบัตใินการขอมหีรือเลือ่นวทิยฐานะ

การนําผลการประเมินไปใช

 ผอ.สถานศึกษา  ประธานกรรมการ

 กรรมการภายนอก  2  คน  

 ศึกษานิเทศก/เคยเปน วิทยฐานะไมตํ่ากวาศึกษานิเทศกชํานาญการพเิศษ หรือ

 คร ูวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ  หรือ

 ผูทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  หรือ

 ผูสอนในสถานบันอุดมศึกษา  ไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
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การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
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คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และการลดระยะเวลาคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และการลดระยะเวลา

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมนิ

คณุสมบัติตามเกณฑ

(นับถึงวันที่ขอ)
กรณีปกติ กรณีลดระยะเวลา(ว4/2564)

1. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง/

วิทยฐานะ
ไมนอยกวา 4 ปติดตอกัน 3 ปติดตอกัน

2. การพัฒนาตามขอตกลงใน

ตําแหนง/วิทยฐานะ

ยอนหลัง 3 รอบการประเมิน       

ผานเกณฑ และมีภาระงานตามที่ 

ก.ค.ศ.กําหนด

ยอนหลัง 2 รอบการประเมิน      

ผานเกณฑ และมภีาระงานตามที่ 

ก.ค.ศ.กําหนด

3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
4 ป 3 ป
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การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ตาม ว 4/2564การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ ตาม ว 4/2564

ที่มา : เอกสารนาํเสนอของสาํนกังาน ก.ค.ศ.
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เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสิน

ดา้นที 1 ทกัษะการจดัการเรียนรู้และการจดัการชนัเรียน
ดา้นที 2 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดา้นที 3 ผลงานวิชาการ (เชียวชาญ/เชียวชาญพิเศษ)

วิทยฐานะ ดานที ่1 ดานที่ 2 ดานที่ 3

ครูชํานาญการ ไมตํ่ากวารอยละ 65 -

ครูชํานาญการพิเศษ ไมตํ่ากวารอยละ 70 -

ครูเชี่ยวชาญ ไมตํ่ากวารอยละ 75

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไมตํ่ากวารอยละ 80

ที่มา : เอกสารนําเสนอของสาํนักงาน ก.ค.ศ.
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การนับคุณสมบตัิของผูเขารบัการอบรม สามารถยื่นไดเมื่อไหร

ป งปม.2562 (1ต.ค.61-30ก.ย.62)

ป งปม.2563 (1ต.ค.62-30ก.ย.63)

ป งปม.2564 (1ต.ค.63-30ก.ย.64)

ป งปม.2565 (1ต.ค.64-30ก.ย.65)

ป งปม.2566 (1ต.ค.65-30ก.ย.66)

ป งปม.2567 (1ต.ค.66-30ก.ย.67)

ป งปม.2568 (1ต.ค.67-30ก.ย.68)

ป งปม.2569 (1ต.ค.68-30ก.ย.69)

ป งปม.2570 (1ต.ค.69-30ก.ย.70)

ป งปม.2571 (1ต.ค.70-30ก.ย.71)

คผช. 2562
(1ต.ค.61-30

ก.ย.62)

2 ป

ครู
(1ต.ค.63-30

ก.ย.64)

คร ูชก.
(1ต.ค.67-30

ก.ย.68)

4 ป

PA65

PA66

PA67

คผช. 2563
(1ต.ค.62-30

ก.ย.63)

2 ป

ครู
(1ต.ค.64-30

ก.ย.65)

คร ูชก.
(1ต.ค.68-30

ก.ย.69)

4 ป

PA65

PA66

PA67

PA68

คผช. 2564
(1ต.ค.63-30

ก.ย.64)

2 ป

ครู
(1ต.ค.65-30

ก.ย.66)

คร ูชก.
(1ต.ค.69-30

ก.ย.70)

4 ป

PA66

PA67

PA68

PA69

คผช. 2565
(1ต.ค.64-30

ก.ย.65)

2 ป

ครู
(1ต.ค.66-30

ก.ย.67)

คร ูชก.
(1ต.ค.70-30

ก.ย.71)

4 ป

PA67

PA68

PA69

PA70
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การขอมวีทิยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน

1.  คําขอท่ียื่นไวตามหลักเกณฑเดิมใหดําเนินการจนแลวเสร็จ

2.  การยื่นคําขอ ว17/2552 ในชวงระยะเวลาเปล่ียนผานไปแลว   

    หรือมิไดใชสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนดตามที่กําหนดไวใน ว21/2560 

    ไมสามารถยื่นคําขอตามหลักเกณฑ ว17/2552 ไดอีก

3.  ย่ืนขอ ว17/2552 หรือ ว21/2560 ได 1 คร้ัง หลักเกณฑเดียวและ

    วิทยฐานะเดียว

4.  กรณทีบทวน 13/2556 แตจะย่ืนขอประเมิน ว17/2552 หรือ ว21/2560       

     ใหยื่นคําขอภายใน 30 ก.ย. 65
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การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน(ตอ)

5. การขอมีและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑนี้

     5.1 ครูตั้งแต 1 ต.ค.64 ใหดาํเนินการตามหลักเกณฑ ว9/2564

     5.2 ครู กอน 1 ต.ค.64

การยื่นคําขอ ทุกวิทยฐานะ

ยื่นขอป งปม. 2566 ผลประเมนิ PA (65) + ว21 2 ป/ว17 ป 62,63 (PDF)

ยื่นขอป งปม. 2567 ผลประเมนิ PA (65 + 66) + ว21 1 ป/ว17 ป 62,63 (PDF)

ยื่นขอป งปม. 2568 ดําเนินการตามหลกัเกณฑ ว9/2564
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ขั้นตอนและวิธีการ

 การยื่นคําขอตอสถานศึกษาไดตลอดป  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง   

     เพื่อใหสถานศกึษานําขอมูลเขาระบบ DPA พรอมหลักฐาน

 ผอ.สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบระบบ DPA โดยนําขอมูล

     ผลการประเมนิแตละรอบของครูแตละคนเขาสูระบบเปน   

     ประจําทุกรอบ
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ข้ันตอนและวิธีการ(ตอ)
หลักฐานในการขอ/ผลงานทีเ่สนอ สงเปนไฟลดิจิทัล

4.  ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ไมเกิน 3 ไฟล

 ผลงานหรือผลปฏิบัติการของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรู

ในชั้นเรียนรปูแบบไฟลดิจิทัล (วิดีทัศน รูปภาพ หรือ PDF)

ดานที ่1 ดานทกัษะการจดัการเรยีนรูและการจัดการช้ันเรียน

1. ผลการพัฒนางานตามขอตกลง 3 รอบ 2 รอบ การประเมินแลวแตกรณี

2. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชจดัการเรียนรู จํานวน 1 ไฟล PDF

3. ไฟลวีดิทัศน 2 ไฟล ประกอบดวย บันทึกการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู, แสดงใหเหน็ปญหา ที่มี แรงบันดาลใจใน

การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่นําเสนอ

5. ผลงานวิชาการ (เช่ียวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)

 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม(ชช.)

 ผลงานและนวัตกรรม(ชชพ.)

ดานที ่2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน

ดานที ่3 ผลงานวิชาการ
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การอนุมัติผลการประเมิน

ตําแหนงครู

 วิทยฐานะชําานาญการ/ชํานาญการพิเศษ กศจ. เปนผูพจิารณาอนุมัติผลการประเมิน 

 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณาอนุมัติ

**ผลการประเมนิกรณีอนุมตัิ 

    มีผลไมกอนวันที่นําขอมูลคาํขอพรอมเอกสารหลักฐานครบถวนเขาสูระบบ DPA

   (ชชพ.ตองผานการพัฒนากอนแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ค.ศ. กําหนด)
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สรุปขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ผานระบบ Digital Performance Appraisal : DPA

 แจงความประสงคขอมีวทิยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะตอผูบงัคบับัญชา

 ผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรบัรองคุณสมบัติกอนนําขอมูลคําขอและหลกัฐานเขาสูระบบ DPA

 สพท. ตรวจคุณสมบัติ คําขอ หลักฐาน   ศธจ   สํานักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.)

 ศธจ./สวนราชการ/สํานักงาน ก.ค.ศ. สุมคณะกรรมการประเมนิผานระบบ DPA

 คณะกรรมการประเมินผานระบบ DPA

 แจงผลการประเมินผานระบบ DPA

 อนุมัติยอนหลังต้ังแตวันที่ผูบังคับบัญชานาํขอมูลเขาสูระบบ DPA ครบถวน

21



22




