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ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนนี ้
มิอาจทิง้หน้าที่ต่อการศึกษาไทย 
“ว.9(PA) & ว.10(PA)” 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

โดย ศน.วีรัตน์  สานุมิตร ศน.ศธจ. เชียงราย 

ว 9 (PA) เกณฑ์ใหม่ที่ต้องปรับตัว 

ประกาศ 20 พ.ค. 64  
เริ่มใช้ 1 ต.ค. 64 
เริ่มส่ง 1 ต.ค. 65 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ว.3/64 มฐ.ต าแหน่ง  ว.4/64  การลดเวลา 
ว.9/64 PA ครู   ว.10/64 PA ผอ.และรองฯ 
ว.11/64 PA ศน.  ว.12/64 PA ผอ.เขต,รองฯ 
ว.17/64 แก้ไขส่ง ว.17 ว.21/64 ภาระงานฯ 
ว.22/64 ประกาศเกณฑ์ ว.23/64 การประเมิน งด. 

ว 9 (PA) มี 6 หมวด ดังนี้ 
หมวด 1 นิยาม 
หมวด 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 
หมวด 3 ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
หมวด 4 เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 
หมวด 5 ช่วงเปล่ียนผ่าน 
หมวด 6 การคงวิทยฐานะ 

ว 9 (PA) หมวด 1 นิยาม 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. ผู้เรียน 
3. รอบการประเมิน 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
6. ระบบการประเมินวิทยฐานะ(DPA) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
1. องค์ประกอบของข้อตกลง 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงฯ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  - มฐ.ต าแหน่ง และภาระงานตาม ก.ค.ศ. 
  - ผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน 15 ตชว. 
 ส่วนที่ 2 ประเด็นท้าทาย(แก้ปัญหา,ริเริ่ม,พัฒนา,
คิดค้น,ปรับเปลี่ยน,สร้างการเปล่ียนแปลง) 
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ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ภาระงานตาม ก.ค.ศ. 
 ภาระงานสอน หมายถึง   
1.1จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน  
1.2งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
1.3งานพัฒนาคุณภาพ กศ.  
1.4งานตอบสนองนโยบายฯ 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ภาระงานตาม ก.ค.ศ.(ต่อ) 
 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง  จ านวน
ชั่วโมงสอนวิชา/สาขา/กลุ่มสาระฯ ท่ีก าหนดในหลักสูตร 
(ในความหมายที่ก าหนดในหลักสูตร รวมถึง กก.พัฒนา
ผู้เรียนด้วย) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ภาระงานตาม ก.ค.ศ.(ต่อ) 
 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
หมายถึง  การปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวม PLC 
(การท าแผนฯ การวัดผลฯ การสร้างสื่อฯ การประเมิน) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ภาระงานตาม ก.ค.ศ.(ต่อ) 
 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หมายถึง  งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สายชั้น ประกันฯ งาน 4 ด้าน ของ
โรงเรียน วิชาการ บุคลากร งบประมาณ บ.ท่ัวไป) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ภาระงานตาม ก.ค.ศ.(ต่อ) 
 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นหมายถึง  
จุดเน้นรัฐบาล กระทรวง และส่วนราชการต้นสังกัด 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ภาระงานตาม ก.ค.ศ.(ต่อ) 
 รวมชั่วโมงต้องได้ดังนี้ ( ว.21/2564 ภาระงาน) 
 ปฐมวัย ชม.สอนไม่น้อยกว่า 6 ชม.และรวมชั่วโมง
อื่นๆ แล้วต้องไม่น้อยกว่า 14 ชม. 
 ประถม/มัธยม ชม.สอนไม่น้อยกว่า 12 ชม.และ
รวมชม.อื่นแล้วต้องไม่น้อยกว่า 20 ชม. 
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13 

อาจเติม 
ชั่วโมงอืน่ๆ 
ต่อจาก 
เวลาที่ 
เลกิเรยีน 
เพือ่เป็น 
ชั่วโมง 
สนบัสนนุ 
หรอืสนองฯ 
ตามที่ 
เราตอ้งการ 

14 

หมายเหตุ  งานใดทีม่ีลักษณะใกล้เคยีงกับงานประกาศข้างตน้ใหเ้ทยีบเคยีงช่ัวโมงได ้
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หรือเขียนรายละเอียดแบบน้ี ก็ชดัเจนดี ว 10 (PA) ภาระงาน ผู้บริหาร 

1. มีภารงานการบริหารเต็มเวลา 
2. รอง ผอ.มีชั่วโมงการสอน 10 ชม./สัปดาห์ 
3. ผอ.มีชั่วโมงการสอน 5 ชม./สัปดาห์ 

ว 10 (PA) ภาระงาน ผู้บริหาร 
การสอนของ ผอ.และรอง ผอ. 
1. สอนประจ าวิชา 
2. สอนร่วมกับครูประจ าชั้น /วิชา 
3. สังเกตการสอนและสะท้อนผลฯ ในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน 
4. ผู้น า PLC ใน รร. 
5. นิเทศการสอนเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน 

ว 10 (PA) ภาระงาน ผู้บริหาร 
ด้านท่ี 1 การบริหารวิซาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 6 ตชว.
ด้านท่ี 2 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3 ตชว. 
ด้านท่ี 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 2 ตชว 
ด้านท่ี 4 ด้านการบริหารงานชุมขนและเครือข่าย 2 ตชว. 
ด้านท่ี 5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิขาชีพ  2 ตชว. 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ค าพูดท่ีว่า ภาระงานของครูจะน้อยลง 
กระดาษจะถูกใช้ให้น้อยลง จริงหรือไม่ 
จากเดิม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ว.21) 

สู่ 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (ว.9 PA) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 
 ข้อ 1 สร้างและพัฒนาหลักสูตร (1/ว 21) 
 ข้อ 2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ (2-3/ว.21) 
  ข้อ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้(4/ว.21) 
 ข้อ 4 สร้างและพัฒนาสื่อฯ (6/ว.21) 
 ข้อ 5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ (7/ว.21) 
 ข้อ 6 ศึกษา วิเคราะห์ฯ วิจัย (8/ว 21) 
 ข้อ 7 จัดบรรยากาศฯ (9/ว.21) 
  ข้อ 8 อบรมบ่มนิสัย (ใหม)่ 
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ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ด้านท่ี 2 การส่งเสริมสนับสนุน 
จัดการเรียนรู้ 
 ข้อ 9 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ (11/ว 21) 
 ข้อ 10 ระบบดูแลช่วยเหลือ (10/ว.21) 
  ข้อ 11 ปฏิบัติงานวิชาการ(ใหม)่ 
 ข้อ 12 ประสานความร่วมมือ (ใหม)่ 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 1 ขยายความ ด้านท่ี 3 พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 ข้อ 13 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ (12/ว 21) 
 ข้อ 14 มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนวิชาชีพ (13/ว.21) 
  ข้อ 15 น าความรู้พัฒนาการสอน(ใหม)่ 
หมายเหตุ ข้อ 5 เกณฑ์เดิม หายไป คือ คุณภาพผู้เรียน 
  

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ด้านท่ี 1-3 สิ่งท่ีเขาต้องการในการท า PA กับ ผอ.คือ 
งาน(Tasks) ที่จะด าเนินการ
พัฒนาตามข้อตกลงในรอบการ
ประเมิน (ระบ)ุ 

ผลลัพธ์(Outcomes) ของงาน
ตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิด 
(ระบ)ุ 

ตัวช้ีวัด(Indicators) ที่จะเกิด
กับผู้เรียนในช้ันเรียนที่แสดงให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทาง
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนาที่สูงข้ึน 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน(ระบ)ุ 

.(ควรเขียนแยกและให้
ชัดว่าท าอะไร ตาม 
ตชว.)..... 

.......(เขียนให้ถึงตัว
ผู้เรียนว่าจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลง)........  

....(เขียนออกมาเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพ) 
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ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ด้านท่ี 1-3 สิ่งท่ีเขาต้องการในการท า PA กับ ผอ.คือ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง งาน ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดฯ 

ด้านที่ 1การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้าง
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การศึกษา
วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และการ
อบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน (32 คะแนน) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ด้านท่ี 1-3 สิ่งท่ีเขาต้องการในการท า PA กับ ผอ.คือ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง งาน ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดฯ 

ด้านที่ 2 การจัดท าสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  
การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา และ
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ (16 คะแนน) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ด้านที่ 1-3 สิ่งท่ีเขาต้องการในการท า PA กับ ผอ.คือ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง งาน ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดฯ 

ด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการน าความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (12 คะแนน) 

ตัวอย่างการเขียน PA แต่ละตัวชี้วัด 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดฯ 

ด้านที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1 การ
สร้างและการพัฒนา
หลักสูตร 
 

จัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสมรรถนะและ
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมีการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 

นักเรียนผ่าน
ตัวชี้วัดใน
วิชาที่จัดการ
เรียนรู้และมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

นักเรียน
ร้อยละ 70 
ผ่าน
ตัวช้ีวัดใน
วิชาที่สอน 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (40 คะแนน) 
ปรับประยุกต์/แก้ปัญหา/ริเริ่มพัฒนา/คิดค้นพัฒนา/สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 1 สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
ข้อ 2 วิธีด าเนินการให้บรรลุผล (20) 
ข้อ 3 ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ปริมาณ(10)/คุณภาพ(10) 
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ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (40 คะแนน) 
จากประเด็นนี้  ก าลังเชื่อมโยงไปท่ี ท างานเรื่องเดียวได้
ค าตอบ 2 ข้อ คือ น าประเด็นท้าทายมาท าเป็นงานวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อตอบตัวชี้วัดไปด้วย หรือใครจะท า คศ. 4-5 
ใช้ ข้อนี้เป็นหัวข้อท าผลงานทางวิชาการไปด้วย 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
การประเมิน 15 ตัวชี้วัด ข้อละ 4 คะแนน (รวม 60)  

1. ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับที่คาดหวังมาก 
2. ปฏิบัติได้ต่่ากว่าระดับที่คาดหวัง 
3. ปฏิบัติได้ตามระดับท่ีคาดหวัง 
4. ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับที่คาดหวัง 

แต่ละข้อจะต่อ
กับเฟรมถัดไป 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
การประเมิน 15 ตัวชี้วัด ข้อละ 4 คะแนน (รวม 60)  
1. ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานตาม มฐ.วิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
2 มีการปฏิบัติงานตาม มฐ.ใน ตชว.นั้นอยู่บ้าง แต่ไม่ครบถ้วน 
และไม่มีคุณภาพตาม มฐ.ที่ด ารงอยู่ 
3. มีการปฏิบัติงานตาม มฐ.และมีคุณภาพ ตาม มฐ.ที่ด ารงอยู่ 
4. มีการปฏิบัติงานตาม มฐ.และมีคุณภาพ ตาม มฐ.ที่ด ารงอยู่ 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
การประเมิน ประเด็นท้าทาย (รวม 40) 
ข้อ 2 วิธีด าเนินการให้บรรลุผล (20) 
ข้อ 3 ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ปริมาณ(10)/คุณภาพ(10) 
  ระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10 20 

3 7.5 15 

2 5 10 

1 2.5 5 

ว.23/64 ลว. 3 กันยายน 64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานฯ 
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ว 10 (PA) ข้อตกลงฯ ผอ.และรองฯ 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครู และสถานศึกษา (40 คะแนน) 
ข้อ 1 สภาพปัญหาของผู้เรียนครูและสถานศึกษา 
ข้อ 2 วิธีด าเนินการให้บรรลุผล (20) 
ข้อ 3 ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง ปริมาณ(10)/คุณภาพ(10) 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
ถ้าเปลี่ยนชั้นหรือวิชาที่สอน และที่
เคยท า PA กับ ผอ.ไว้ ท าอย่างไร 
ท า PA ใหม่เมื่อเปลี่ยนชั้น/วิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ระดับการปฏิบัตกิารที่คาดหวังในแต่ละวทิยฐานะ 

คศ.1 : ปรับประยุกต์ 
คศ.2 : แก้ปัญหา 
คศ.3 : ริเร่ิมพัฒนา 
คศ.4 : คิดค้นพัฒนา 
คศ.5 : สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ตชว.ที่ 1 การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร  

มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสมรรถนะและ
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมี.................ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 

มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามสมรรถนะและ
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมี.................ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 
ตชว.ที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยมี................. ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยมี................. ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 
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ตชว.ที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างาน
ร่วมกัน โดยมี.................ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ของผู้เรียน 

มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างาน
ร่วมกัน โดยมี.................ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ของผู้เรียน 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 

ตชว.ที่ 4 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 

มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
การ................. ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ
ผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ 

มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมี
การ................. ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของ
ผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 

ตชว.ที่ 5 การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้  

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
................. 

มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
................. 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 

ตชว.ที่ 6 การศึกษาวเิคราะห์สังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้  

มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
................. 

มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
................. 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 

ตชว.ที่ 7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  

มีการจัดบรรยาการท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะ
การเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี................. 

มีการจัดบรรยาการท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะ
การเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี................. 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 
ตชว.ที่ 8 การอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดขีองผู้เรียน 

มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ี
ดีงาม................. 

มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ี
ดีงาม................. 

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนรู้ 



11/10/64 

10 

ตชว.ที่ 9 การจัดท าสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  

มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน................. 

มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน................. 

ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุน จัดการเรียนรู้ 

ตชว.ที่ 10 การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน................. 

มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน................. 

ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุน จัดการเรียนรู้ 

ตชว.ที่ 11 การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆ ของ
สถานศึกษา  

มีการร่วมมือปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของ
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา................. 

มีการร่วมมือปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของ
สถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา................. 

ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุน จัดการเรียนรู้ 
ตชว.ที่ 12 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  

มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
................. 

มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
................. 

ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุน จัดการเรียนรู้ 

ตชว.ที่ 13 การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน................. 

เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน................. 

ด้านที่ 3 พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ตชว.ที่ 14 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PLC)................. 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (PLC)................. 

ด้านที่ 3 พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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ตชว.ที่ 15 การน าความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองและวชิาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

การน าความรู้ความสามารถทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู.้................ 

การน าความรู้ความสามารถทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู.้................ 

ด้านที่ 3 พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
2. การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 - ข้าราชการครูท าข้อตกลงทุกปีงบประมาณ
(ยกเว้นครูผู้ช่วย จะท าเมื่อได้ต าแหน่งครูแล้ว) 
 - ย้ายระหว่างปีงบประมาณ ท าใหม่ กับ รร.ใหม ่
 - หากมีรักษาการฯ ครูท า PA กับรักษาการฯ 
 - รักษาการฯ ท า PA กับ ผอ.เขตฯ 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
3. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 3.1 ผอ.รร.เป็นประธาน 
 3.2 บุคคลภายนอก 2 คน (ศน.ชพ, ผศ., ครู ชพ. 
ผู้ทรงคุณวุฒิฯนอกสถานศึกษา) 
** ตั้งมากกว่า 1 คณะได้ (ไม่ค านึงสาขา,วิชา,) ,ผอ.เขต 
ตั้ง ผอ.รร.ใกล้เคียง กรณี ผอ.ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ว 10 (PA) ผู้บริหาร (รอง ผอ.) 
3. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 3.1 ผอ.รร.เป็นประธาน 
 3.2 บุคคลภายนอก 2 คน (ศน.ชพ, ผศ., ผอ.ชพ. 
ผู้ทรงคุณวุฒิฯนอกสถานศึกษา) 
** ผอ.เขต ตั้ง ผอ.รร.ใกล้เคียง กรณี ขาด ผอ. 

ว 10 (PA) ผู้บริหาร ( ผอ.) 
3. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 3.1 ผอ.เขต หรือผู้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
 3.2 บุคคลภายนอก 2 คน (ผศ., ผอ.ชพ. 
ผู้ทรงคุณวุฒิฯนอกสถานศึกษา) 

ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
4. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 4.1 คณะกรรมการตามข้อ 3 เป็นผู้ประเมิน 
 4.2 ผอ.น าผลเข้าในระบบ DPA ทุกปี 
 4.3 ได้คะแนนจาก กก.แต่ละคน ไม่ต่ ากว่า 70% 
การประเมินดูจากเอกสาร และอาจสังเกตการสอนร่วม 

ตุลาคมคือมหกรรมการประเมิน 
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ว 9 (PA) หมวด 2 ข้อตกลงฯ 
5. น าผลประเมินไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 5.1 ใช้ ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
 5.2 ใช้ คงวิทยฐานะ 
 5.3 ใช้เลื่อนเงินเดือน 

ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
1. คุณสมบัติ 
 1.1 ครอง คศ. นั้นติดต่อกัน 4 ปี 
 1.2 ผ่านประเมิน 3 รอบ คะแนนร้อยละ 70 จาก 
กก.ทุกคน (กรณีลดเวลาได้ ให้เหลือ 2 รอบการประเมิน) 
 1.3 ไม่ถูกลงโทษ มากกว่าภาคทัณฑ์ หากมีไม่นับ
ผลปีนั้น 

ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
2. การลดเวลา 
 2.1 สามารถลดได้จาก 4 ปีเหลือ 3 ปี 
 2.2 หากลดต้องผ่านประเมิน 2 รอบ 
 2.3 ลดได้คือ CEFR (มีผล 2 ปี)ครูท่ัวไปสูงกว่า B1 
ครู ENG สูงกว่า B2, พ้ืนท่ีพิเศษ, เรียนสูงขึ้น(ไมใ่ช้ป.โท
บริหาร) อันใดอันหนึ่ง และ ต้องได้ ดีเด่น 4 รอบสุดท้าย 

ว 10 (PA) ลดเวลา ผอ.และรอง 
2. การลดเวลา 
 2.1 สามารถลดได้จาก 4 ปีเหลือ 3 ปี 
 2.2 หากลดต้องผ่านประเมิน 2 รอบ 
 2.3 จะลดได้คือ CEFR มีผล 2 ปี, พ้ืนท่ีพิเศษ, 
เรียนสูงขึ้น (ป.เอก) อันใดอันหนึ่ง และ ต้องได้ ดีเด่น 4 
รอบสุดท้าย 

ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
3. วิธีการเมื่อคุณสมบัติครบ ผอ.ส่งไฟล์ใน DPA 
 1.1 ส่งผลการประเมิน 2 หรือ 3 รอบปี ไฟล์ PDF 
 1.2 ส่งแผนการสอน 1 ไฟล์ PDF 
 1.3 ส่งคลิปการสอน 
 1.4 คลิปปัญหา/แรงบันดาลใจ 
 1.5 ส่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่เกิน 3 ไฟล์ 
 1.6 ส่งแบบค าขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
หาก รร.ส่งไม่ได้ ให้เขตฯส่งให้/ผู้ขอ ผอ. รับรองข้อมูล 

ถ้าส่ง คศ. 4-5 
ต้องมีผลงานทาง
วิชาการ ส่งด้วย 

ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
การท าคลิปวีดีโอ (1) 
 วีดีโอบันทึกการสอนไม่เกิน 60 นาที บันทึกได้ห้องเรียนทั่วไป 
ออนไลน์ หรือนอกสถานที่ กล้องตัวเดียว ไม่มีส่วนน าของคลิป ไม่มีดนตรี
ประกอบ ไม่มีหยุดถ่ายท า ไม่มีการตัดต่อ ไม่มีการเดินกล้อง ไม่มีการ
เคลื่อนย้ายมุม บันทึกมุมกล้องเดียวตลอดการสอน แบบตานก ไม่มีการแต่ง
เติมภาพ ควรเป็นมุมขวาหรือมุมซ้ายจากหน้าห้องสาดไปด้านหลังห้อง เสียง
ครูต้องดังอาจใช้ไมค์ได้ ค านึงถึงแสงสว่าง กรณีออนไลน์ให้บันทึกผ่าน
โปรแกรม ต้องเป็นไฟล์ MP4  
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ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
การท าคลิปวีดีโอ (2) 
 คลิปวีดีโอปัญหาหรือแรงบันดาลใจ บรรยายด้วยตัวเอง ไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้อ่ืน แทรกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ 
ไม่มีส่วนน า ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษ ไม่ซ้อนตัวอักษร ท า
เป็นไฟล์ MP4 ไม่เกิน 10 นาที  

ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
ไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียนไม่เกิน 3 ไฟล์ เป็นคลิปได้ไม่เกิน 
10 นาที และถ้ามีคลิปไม่เกิน 1 ไฟล์  
 ไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า ไฟล์รูปภาพไม่เกิน 10 รูป   
น าเสนอจากนักเรียนอย่างน้อย 75%  

ว 10 (PA) เมื่อส่งขอมีขอเลื่อน 
3. วิธีการเมื่อคุณสมบัติครบ ผอ.ส่งไฟล์ใน DPA 
 1.1 ส่งผลการประเมิน 2 หรือ 3 รอบปี ไฟล์ PDF 
 1.2 ส่งรายงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ฯลฯ 1 ไฟล์ PDF 
 1.3 ส่งคลิปการพัฒนา/ปัญหา/แรงบันดาลใจ ท่ีท าตามแผนฯ 
 1.4 ส่งคลิปผลลัพธ์ตามข้อ 1.2 จ านวน 1 คลิป 
 1.5 ส่งแบบค าขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
หาก รร.ส่งไม่ได้ ให้เขตฯส่งให้/ผู้ขอ ผอ. รับรองข้อมูล 

ถ้าส่ง คศ. 4-5 
ต้องมีผลงานทาง
วิชาการ ส่งด้วย 

ว 9 (PA) เกณฑ์ใหม่ที่ต้องปรับตัว 

ว.9 (PA)  
มีโอกาสตกได้ 

ทุกวิทยฐานะ จริงหรือ????? 

ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
4. วิธีการเมื่อ ผอ.ส่งไฟล์ใน DPA แล้ว (อนุมัตินับวันนี้) 
 1.1 เขตฯตรวจสอบ ส่งคืนครู/ส่งต่อ ศธจ. 
 1.2 ศธจ.ตรวจสอบ ส่งคืนครู/ส่งต่อกรรมการ 3คน 
 1.3 กรรมการตรวจ ส่งคะแนนกลับ ให้ศธจ. 
 1.4 กศจ.พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ แจ้งผล 
**เสนอแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีผู้ทรง ของ ก.ค.ศ. 

ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
 1. เชี่ยวชาญ ส่งผลงานวิชาการ 1 เรื่อง 
 2. เชี่ยวชาญพิเศษ ส่งผลงานวิชาการ 2 เรื่อง 
 3. ผลงานคือ วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้/ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นงานในรอบการประเมิน 
 4. ยื่นได้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เมื่อผ่าน/ไม่ผ่าน 
 5. ชก/ชพ.จังหวัดอนุมัติ ชช/ชชพ ก.ค.ศ.อนุมัติ 
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ว 9 (PA) หมวด 3-4 หลักเกณฑ์ 
ข้อสังเกตการท าผลงานเชี่ยวชาญ ในทรรศนะของผม 
 
 ให้ความใส่ใจกับผลงานทางวิชาการ 70% 
 ให้ความใส่ใจกับการครบคุณสมบัติ 30% 

แล้วเขาประเมินขอมีหรือขอเลื่อน 
เมื่อเราส่งในระบบแล้วอย่างไร 

ด้านท่ี 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
(ดูจากแผนฯ ดูจากคลิปฯ) 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 
8. ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 
8. ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

ด้านท่ี 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
(ดูจากแผนฯ ดูจากคลิปฯ) 

จ านวน 8 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 40 
คะแนน น าไปคูณกับ 2.5 ได้คะแนน 
100 คะแนน ต้องได้คะแนนตามเงื่อนไข 
คือ ชก.65  ชพ.70 ชช.75  ชชพ.80 

จ านวน 8 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 40 
คะแนน น าไปคูณกับ 2.5 ได้คะแนน 
100 คะแนน ต้องได้คะแนนตามเงื่อนไข 
คือ ชก.65  ชพ.70 ชช.75  ชชพ.80 

ด้านท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ดูจากผลงาน นร.) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครู 
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 

(Basic Skill) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 

(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 

(Cross-functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครู 
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 

(Basic Skill) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 

(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 

(Cross-functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
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ด้านท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ดูจากผลงาน นร.) 

จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 
คะแนน น าไปคูณกับ 5 ได้คะแนน 100 
คะแนน ต้องได้คะแนนตามเงื่อนไข คือ 
ชก.65  ชพ.70 ชช.75  ชชพ.80 

จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 20 
คะแนน น าไปคูณกับ 5 ได้คะแนน 100 
คะแนน ต้องได้คะแนนตามเงื่อนไข คือ 
ชก.65  ชพ.70 ชช.75  ชชพ.80 

ด้านท่ี 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาฯ (ดูจาก
รายงานแผนฯ ดูจากคลิปปัญหาแรงบันดาลใจฯ) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน 
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครูและผู้เรียน 
4. มุ่งพัฒนาครูโดยใช้ระบบการให้ค าปรึกษาและชี้แนะ 
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน 
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่ายและความรุ่มมือ 
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน 
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครูและผู้เรียน 
4. มุ่งพัฒนาครูโดยใช้ระบบการให้ค าปรึกษาและชี้แนะ 
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน 
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่ายและความรุ่มมือ 
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การพัฒนาบริหารสถานศึกษา (คลิป) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูใน

สถานศึกษา 
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูใน

สถานศึกษา 
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
1. ส่งได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 (หากคุณสมบัติครบ) 
2. ผู้ที่ส่งเกณฑ์เดิมให้ด าเนินการให้เสร็จ/หรือขอยกเลิก 
3. ยื่น ว.17 ช่วง ว.21 แล้ว ยื่น ว.17 ไม่ได้ใน ว.9 
4. ยื่น ว.เดิมได้ตามสิทธ์ิ ท้ังนี้ภายใน 30 ก.ย. 65 
5. ยื่นว.17 ได้ ก่อน 30 ก.ย. 65(ว.17/64 แก้ไขให้แล้ว) 
6. ยื่น ว.21 ได้ตามสิทธ์ิ  ก่อน 30ก.ย.65 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
เราสามารถแบ่งกลุ่มครูในช่วงนี้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  
กลุ่ม A คือ กลุ่ม ว.เดิมเพียว คือกลุ่มครูที่นับ

คุณสมบัติ ใน ว.เดิม ไม่ว่าจะเป็น ว.17 หรือ ว.21 
แล้วคุณสมบัติครบ ก่อน 1 ต.ค.65 สามารถส่ง     
ว.เดิมได้ 1 คร้ัง  

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
เราสามารถแบ่งกลุ่มครูในช่วงนี้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  
กลุ่ม B คือ กลุ่ม เชื่อมต่อหรือ PA เพียว คือกลุ่ม

ครูที่นับคุณสมบัติ ใน ว.เดิมแบบใดก็ตาม คุณสมบัติ
ไปครบ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป กลุ่มนี้ส่งแบบ 
ว.9 หรือ PA  ส่วนจะใช้แบบ ว.เดิมเชื่อมต่อหรือ 
ว.9 เพียว อย่างไรแล้วแต่กรณี 



11/10/64 

16 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
ขยายความกลุ่ม A ว.เดิมเพียว ครับจะเป็นใคร

บ้างมาดูกันครับ 
กลุ่ม A1 คือ กลุ่ม ครอง คศ. 1 ท่ีจะส่งแบบ ว.17 คือ

กลุ่มท่ีได้ คศ. 1 ก่อน 5 ก.ค. 60 แยกออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่อยคือ 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่ม A1.1 กลุ่มจบป.ตรี ท่ีได้ คศ.1 ก่อนวันท่ี 30 

ก.ย. 59 ส่งได้เมื่อครอง คศ. 1 ครบ 6 ปี ภายใน 30 ก.ย. 
65 และยังไม่เกินสิทธ์ิเดิมในการส่งช่วงเปลี่ยนผ่าน ใน 
ว.21 คือครอง คศ. 1 มา เกิน 6 ปีแต่ยังไม่เกิน 7 ปี นับ
ถึง 30 ก.ย. 65 ส่วนคนท่ีครอง คศ. 1 มาเกิน 7 ปี ก่อน 
30 ก.ย.65 ต้องเลือกส่งแบบ ว.21  เพราะท่านเสียสิทธ์ิ
การส่ง ว.17 ตอนเปล่ียนผ่าน ว.21 แล้ว 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่ม A1.2 กลุ่มจบป.โท ท่ีใช้ลดเวลาได้ ตามเงื่อนไข 

ว.26 แต่ต้องครอง คศ.1 ก่อน 5 ก.ค. 60 (ตามหมวด 5 
ว.9 ก าหนด) สามารถส่งแบบ ว.17 แบบลดเวลาได้ 
ภายใน 30 ก.ย. 65 โดยครอง คศ.1 เกิน 4 ปี ยังไม่เกิน 
5 ปี นับถึง 30 ก.ย. 65 (ตอนนี้ ว.17/64 ลว.2 ส.ค. 64 
แก้ไขแล้ว สามารถส่งว. 17 ได้ ภายใน 30 ก.ย. 65หาก
ครบสิทธ์ิ) 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่ม A2 คือกลุ่ม ครอง คศ. 1,2,3,4 ประสงค์ส่งแบบ 
ว.21 คือ ครอง คศ.นั้นๆ ครบ 5 ปี ภายใน 30 ก.ย. 65   
ส่งแบบ ว.21 ได้ 1 ครั้ง หลังจากคุณสมบัติตาม ว.21 
ครบ และส่งไปถึง ศธจ.ภายใน 30 ก.ย. 65   

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
ขยายความกลุ่ม B กลุ่มเช่ือมต่อหรือ PA เพียวครับจะเป็นใครบ้าง 
กลุ่ม B1 คือกลุ่ม ครูผู้ช่วย  ณ ขณะนี้ ก็ไม่มีอะไรท่ีต้องกังวลใจใดๆ 
ท้ังสิ้นครับ สิ่งท่ีแรกท าคือ การเตรียมการรับการประเมินอย่างเข้ม 4 
รอบการประเมินให้ครบ แล้วแต่กรณี สิ่งท่ี 2 คือ เม่ือครอง คศ.1 แล้ว
เตรียมการในการท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการ
โรงเรียนครับและส่ง แบบ PA ในการเป็น คศ.2 ได้ เม่ือครบคุณสมบัติ
ตาม ว.9 หรือ PA ครับ 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่ม B2 กลุ่มครู ท่ีครอง คศ. 1,2,3,4 ตั้งแต่วันที ่1 ต.ค. 63 เป็นต้น
มา ไม่ต้องเก็บ ว.ใดๆ รอเก็บ ว.9 หรือท า PA กับผอ.โรงเรียน หรือ
บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการโรงเรียน ในวันท่ี 1 
ต.ค. 64 ได้เลย แม้ว่าจะใช้สิทธิ์ในการขอลดเวลาจาก 4   ปี เหลือ 3 
ปีหรือไม่ ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ผลการประเมิน ว.21 มาเช่ือมต่อ ใน ว.9 
หรือ PA ครับ ใช้ PA เพียวๆ ครับ 



11/10/64 

17 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่ม B3 กลุ่มครู ท่ีครอง คศ.1,2,3,4 ก่อน 1 ต.ค.63 
กลุ่มนี้ สามารถเก็บ วฐ.2 ของ ว.21 ปีการศึกษา 63 
ย้อนหลังกลับไปแล้วแต่สิทธ์ิและความประสงค์ของท่าน
เพ่ือใช้ วฐ. 2 อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  เชื่อมต่อ ว.9 
หรือ PA แล้วแต่กรณีครับ 

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่ม B4 กลุ่มครู คศ.1 ท่ีบรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 ได้ คศ.1  
ก่อน 5 ก.ค.62  นอกจากจะใช้สิทธ์ิตามกลุ่ม B3 แล้ว
หากใครประสงค์จะใช้ ว.17 ไปเชื่อมต่อ PA ก็สามารถใช้ 
ว.17 ปีการศึกษา 62-63 ในด้านท่ี 3 ส่วนที่ 1 เพ่ือไป
เชื่อมต่อ PA อีกทางเลือกหนึ่งครับ  

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่ม B5 กลุ่มครู คศ. 1 ที่บรรจุ ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60 
และได้ คศ. 1 ตั้งแต่ 5 ก.ค.62 เป็นต้นไป ใช้สิทธิ์ 
ว.21 เชื่อมต่อไป PA ได้เท่าน้ันจะใช้ ว.17 ไม่ได้ 
เพราะบรรจุหลัง 5 ก.ค. 60 ครับ  

ว 9 (PA) หมวด 5 เปล่ียนผ่านฯ 
กลุ่มพิเศษ กลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่ระยะเวลาการส่งแบบ ว.21 ครบก่อน 1 ต.ค. 
65 จริง แต่คุณสมบัติของ ว.21 ไม่ครบ เช่น อบรมคูปองครูหรือหลักสูตร
พัฒนาตาม ว.22/60 ไม่ครบ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อไป 
แนะน าให้เก็บ วฐ.2 จ านวน 2 ปีการศึกษาแล้วไปเชื่อมต่อ PA จ านวน 1 
ปีงบประมาณ ส่งได้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป เพราะ วฐ.2 ไม่ค านึงถึงว่าจะ
มีชั่วโมงการพัฒนาตาม ว.22/60 หรือไม่ ก็สามารถประเมินผ่านได้ครับ 
ประเด็นนี้ช่วยครูที่ส่งแบบ ว.21 ไม่ได้เพราะขาดคุณสมบัติครับ 

ว 9 (PA) หมวด 6 การคงวิทยฐานะ 
1. เมื่อมีวิทยฐานะแล้วต้องจัดท าข้อตกลงทุกปีงบประมาณ 
2. ทุกคนได้รับการประเมินผลการพัฒนางานทุกปี  
3. คณะกรรมการประเมินถือเป็นผู้ประเมินการคงอยู่วิทยฐานะ 
4. ต้องได้คะแนนร้อยละ 70 จาก กก.ทุกคน จึงผ่านประเมิน 
5. ไม่ผ่านให้ด าเนินการตาม ม.55 วรรค 2 (พัฒนา,งดวิทย
ฐานะ,ให้ออกจากราชการ) 

ว 9 (PA) เกณฑ์ใหม่ที่ต้องปรับตัว 
ด้าน 3 ส่วนที่ 1 

กรรมการประเมินเป็นคณะเดียวกัน
กับกรรมการประเมิน PA รายปี 
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7 ขั้นตอนการจัดท า PA รายปีและการประเมิน PA รายปีมีดังนี้ 

1. ท า PA กับ ผอ.โรงเรียน 3 ส่วนหลัก คือ 
ชั่วโมงการปฏิบัติงาน  การด าเนินการตาม 3 
ด้าน 15 ตัวช้ีวัด และด าเนินการตามประเด็น
ท้าทาย (ตามแบบฟอร์มหน้า 15-17 ของ
คัมภีร์ ว.PA) 

1. ท า PA กับ ผอ.โรงเรียน 3 ส่วนหลัก คือ 
ชั่วโมงการปฏิบัติงาน  การด าเนินการตาม 3 
ด้าน 15 ตัวช้ีวัด และด าเนินการตามประเด็น
ท้าทาย (ตามแบบฟอร์มหน้า 15-17 ของ
คัมภีร์ ว.PA) 

7 ขั้นตอนการจัดท า PA รายปีและการประเมิน PA รายปีมีดังนี ้

2. เก็บงาน 15 ตัวช้ีวัด ตลอดปีงบประมาณ 
(1 ต.ค.- 30 ก.ย. ปีถัดไป)  และ ด าเนินการ
ในประเด็นท้าทายให้บรรลุเป้าหมาย 

2. เก็บงาน 15 ตัวช้ีวัด ตลอดปีงบประมาณ 
(1 ต.ค.- 30 ก.ย. ปีถัดไป)  และ ด าเนินการ
ในประเด็นท้าทายให้บรรลุเป้าหมาย 

7 ขั้นตอนการจัดท า PA รายปีและการประเมิน PA รายปีมีดังนี้ 

3. สิ้นปีงบประมาณ (หลัง 30 ก.ย.ของแต่ละ
ปี) ขอรับการประเมิน PA รายปี ต่อ ผอ.
โรงเรียน 

3. สิ้นปีงบประมาณ (หลัง 30 ก.ย.ของแต่ละ
ปี) ขอรับการประเมิน PA รายปี ต่อ ผอ.
โรงเรียน 

7 ขั้นตอนการจัดท า PA รายปีและการประเมิน PA รายปีมีดังนี ้

4. ผอ.รร.ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน โดยมี 
ผอ.เป็นประธานการประเมินทุกคณะ (หากมีการ
แต่งตั้งหลายคณะ) และบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอีก 2 คน ประกอบด้วย ศน.ชพ.  หรือ 
ผศ.  หรือ ครู ชพ.  หรือผู้ทรงฯนอกสถานศึกษา  

4. ผอ.รร.ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน โดยมี 
ผอ.เป็นประธานการประเมินทุกคณะ (หากมีการ
แต่งตั้งหลายคณะ) และบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอีก 2 คน ประกอบด้วย ศน.ชพ.  หรือ 
ผศ.  หรือ ครู ชพ.  หรือผู้ทรงฯนอกสถานศึกษา  
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7 ขั้นตอนการจัดท า PA รายปีและการประเมิน PA รายปีมีดังนี้ 

5. คณะกรรมการ ด าเนินการประเมิน โดย
อาจสังเกตการสอนและการตรวจสอบ
เอกสารประกอบ 

5. คณะกรรมการ ด าเนินการประเมิน โดย
อาจสังเกตการสอนและการตรวจสอบ
เอกสารประกอบ 

7 ขั้นตอนการจัดท า PA รายปีและการประเมิน PA รายปีมีดังนี ้

6. กรรมการให้คะแนน ต้องได้ 70 คะแนน
ขึ้นไป จากกรรมการแต่ละคน จึงจะถือว่า
ผ่านการประเมิน PA รายปี 

6. กรรมการให้คะแนน ต้องได้ 70 คะแนน
ขึ้นไป จากกรรมการแต่ละคน จึงจะถือว่า
ผ่านการประเมิน PA รายปี 

7 ขั้นตอนการจัดท า PA รายปีและการประเมิน PA รายปีมีดังนี้ 

7. เมื่อเสร็จสิ้นมีผลการประเมินแล้ว ผอ.น า
ผลการประเมินเข้าในระบบ DPA ทุกปี 
งบประมาณ 

7. เมื่อเสร็จสิ้นมีผลการประเมินแล้ว ผอ.น า
ผลการประเมินเข้าในระบบ DPA ทุกปี 
งบประมาณ 

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองว่า ครอง คศ.นั้น ครบ 4 ปี 
(หรือ 3 ปีหากลดเวลาได้) มีผลการประเมินผ่าน 3 รอบ (2 
รอบหากลดเวลาได้) และไม่ถูกลงโทษทางวินัยมากกว่า
ภาคทัณฑ์  (หากถูกลงโทษมากกว่าน้ัน ผลการประเมินปีน้ัน
ไม่ให้ใช้ ให้ใช้ปีก่อนหน้าหรือหลังจากน้ัน และต้องมีผลการ
ประเมิน ครบตามก าหนด 3 รอบ หรือ 2 รอบแล้วแต่กรณี) 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองว่า ครอง คศ.นั้น ครบ 4 ปี 
(หรือ 3 ปีหากลดเวลาได้) มีผลการประเมินผ่าน 3 รอบ (2 
รอบหากลดเวลาได้) และไม่ถูกลงโทษทางวินัยมากกว่า
ภาคทัณฑ์  (หากถูกลงโทษมากกว่าน้ัน ผลการประเมินปีน้ัน
ไม่ให้ใช้ ให้ใช้ปีก่อนหน้าหรือหลังจากน้ัน และต้องมีผลการ
ประเมิน ครบตามก าหนด 3 รอบ หรือ 2 รอบแล้วแต่กรณี) 

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

2. รวบรวมผลการประเมิน 2 หรือ 3 รอบแล้วแต่
กรณี หากอยู่ในช่วงเชื่อมต่อ ให้ใช้ผลการประเมิน
ใน ว.17 หรือ ว.21 เชื่อมต่อได้แล้วแต่กรณี แต่
ต้องมีผลการประเมิน PA อย่างน้อย 1 ปี และ
จัดท าเป็น PDF  

2. รวบรวมผลการประเมิน 2 หรือ 3 รอบแล้วแต่
กรณี หากอยู่ในช่วงเชื่อมต่อ ให้ใช้ผลการประเมิน
ใน ว.17 หรือ ว.21 เชื่อมต่อได้แล้วแต่กรณี แต่
ต้องมีผลการประเมิน PA อย่างน้อย 1 ปี และ
จัดท าเป็น PDF  

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

3. จัดท าแผนการสอนที่ดีท่ีสุด 1 แผน 
และท าเป็น PDF 
3. จัดท าแผนการสอนที่ดีท่ีสุด 1 แผน 
และท าเป็น PDF 
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8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

4. น าแผนการสอนไปสอน และบันทึก
คลิปวีดีโอการสอนไว้  1 คลิป (ห้ามตัด
ต่อ)  

4. น าแผนการสอนไปสอน และบันทึก
คลิปวีดีโอการสอนไว้  1 คลิป (ห้ามตัด
ต่อ)  

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

5. จัดท าคลิปวีดีโอบอกถึงปัญหาที่ต้อง
เกิดการสอนในชั่วโมงนั้น หรือแรง
บันดาลใจท่ีจะสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น 

5. จัดท าคลิปวีดีโอบอกถึงปัญหาที่ต้อง
เกิดการสอนในชั่วโมงนั้น หรือแรง
บันดาลใจท่ีจะสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น 

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

6. เก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลงาน
นักเรียนที่เกิดจาการสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น ไม่เกิน 3 
ไฟล์ อาจเป็น PDF หรือ เป็นไฟล์วีดีโอผลงาน
นักเรียน 

6. เก็บผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือผลงาน
นักเรียนที่เกิดจาการสอนใน 1 ชั่วโมงนั้น ไม่เกิน 3 
ไฟล์ อาจเป็น PDF หรือ เป็นไฟล์วีดีโอผลงาน
นักเรียน 

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

7. จัดท าค าขอมีหรือขอเล่ือนวิทยฐานะ
(ตามแบบฟอร์มในคัมภีร์ ว.PA หน้า 18-
21) 

7. จัดท าค าขอมีหรือขอเล่ือนวิทยฐานะ
(ตามแบบฟอร์มในคัมภีร์ ว.PA หน้า 18-
21) 

8 ขั้นตอนการขอมีหรือขอเล่ือนวทิยฐานะ ในรูปแบบ PA มีดังนี ้

8. น าข้อมูลข้อ 2-7 เข้าระบบ DPA แล้วรอฟังเขตฯ 
กับ ศธจ.ว่าให้แก้ไขข้อมูลหรือไม่ หากให้แก้ตรงไหนก็
อัพข้อมูลเข้าไปใหม่ หากไม่แก้ไขแล้วก็รอฟังผลการ
ประเมิน/หากผ่านก็เตรียมท าวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นไป/หาก
ไม่ผ่าน ก็จัดท าและส่งข้อ 2-7 ใหม่ในภาคเรียนถัดไป 
จนกว่าจะผ่าน  

8. น าข้อมูลข้อ 2-7 เข้าระบบ DPA แล้วรอฟังเขตฯ 
กับ ศธจ.ว่าให้แก้ไขข้อมูลหรือไม่ หากให้แก้ตรงไหนก็
อัพข้อมูลเข้าไปใหม่ หากไม่แก้ไขแล้วก็รอฟังผลการ
ประเมิน/หากผ่านก็เตรียมท าวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นไป/หาก
ไม่ผ่าน ก็จัดท าและส่งข้อ 2-7 ใหม่ในภาคเรียนถัดไป 
จนกว่าจะผ่าน  

หมายเหตุ 
ผู้ที่ส่ง คศ.4 ส่งผลงานวิจัย 1 เรื่อง  
ผู้ที่ส่ง คศ. 5 ส่งผลงานวิจัย 2 เรื่อง 

โดยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ 
  1. วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
หรือ  2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ผู้ที่ส่ง คศ.4 ส่งผลงานวิจัย 1 เรื่อง  
ผู้ที่ส่ง คศ. 5 ส่งผลงานวิจัย 2 เรื่อง 

โดยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ 
  1. วิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
หรือ  2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 



11/10/64 

22 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
อนุมัติตั้งแต่วันใดหากส่งแบบ PA 
ตั้งแต่การน าข้อมูลเข้าระบบ DPA 
อย่างครบถ้วนของ รร. 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
เก็บ ว. 17 ปี 62-63 เก็บยังไง 
คู่มือคือน าปี 62 เทียบ 63 เลยครับ 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
 ว. 17 ปี 62-63 ประเมินยังไง 
ให้กรรมการ 3 คนที่ประเมินการพัฒนา
งานตามข้อตกลงเป็นผู้ประเมิน ด้าน 3 
ส่วนที่ 1 (ตาม ว.22/64 ลว.3 ก.ย.64) 
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ค าถามนี้มีค าตอบ 
เปลี่ยนต าแหน่งนับเวลาต่อได้หรือไม ่
เดิมเข้าใจว่านับต่อได้ ปัจจุบันจาก
ข้อมูลที่มี นับต่อไม่ได ้

ค าถามนี้มีค าตอบ 
รองฯผอ.และ ผอ. ก็ต้องส่งช่วง
เปล่ียนผ่านเช่นกันหรือไม่ 
ใช่ แต่ส่งได้อีก 30 วันหลังครบ
คุณสมบัติ 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
แล้วครู จะได้สิทธิ์เหมือน ผอ.มั้ย 
คู่มือออกแล้วไม่มีสิทธิ ์

ค าถามนี้มีค าตอบ 
ประเมิน ว.21 รายปี 2 ปี ไม่มีคูปอง
ครู ผ่านหรือไม่ 
ผ่านได้/รายปีไม่เกี่ยวคูปองครู/PLC 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
สรุปว่าครู คศ. 1 ได้ คศ. 1 ตั้งแต่ 5 
ก.ค.60 เสียสิทธิ์ส่ง ว.17 จริงหรือไม่ 
ตาม ว.9 เสีย/แก้ไขแล้ว ว.17/64 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
PA มีได้ มีตก หรือไม่  
มีแน่นอน จะคล้าย ว.17 ครับ 
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ค าถามนี้มีค าตอบ 
ได้ข่าวว่าจะมีผู้ทรงคุณวุฒิมาดูการ
สอนจะจริงมั้ยครับ 
ตามค าพูด เลขาฯ ลดเอกสารดูการ
สอนจริงครับ 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
ส่งคลิปทุกปีใช่หรือไม่ 
ไม่ใช่  ส่งเมื่อครบคุณสมบัติและขอมี
หรือขอเลื่อนเท่านั้น 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
เก็บ ว. 21 กี่ปี ปี 64 เก็บหรือไม ่
สูงสุด 2 ปี ต่ าสุด 1 ปี ปี 64 ก็เก็บ
ได้ หากประสงค์จะใช้ 

ค าถามนี้มีค าตอบ 
เก็บ ว. 17 ปี 62-63 ถ้าย้ายโรงเรียน
ระหว่างนั้นประเมินได้หรือไม่ 
ได้ครับเกณฑ์ไม่ห้ามย้ายครบ 
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เราจะก้าวไปด้วยกัน 

พบกนัใหม่เม่ือชาติต้องการ 
วีรัตน์  สานุมติร  (ADMIN Page  Krukaew) 
ศึกษานิเทศก์  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล ศธจ.เชียงราย 

เบอร์โทร และ ID LINE 089-2626687 
weerat9@hotmail.com  /FB:SNV sanumit  
www.facebook.com/weeratsanumit 
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