
วทิยฐานะเกณฑ์ใหม ่PA

สรุป



กรณใีช ้วPA 

เป็นครต้ัูงแต่ 

1 ตลุาคม 2564

กรณ ีว17/ว21 

มคีณุสมบัติครบกอ่น 

30 กนัยายน 2565

กรณ ีว17/ว21 

มคีณุสมบัติยงัไมค่รบ

วทิยฐานะเกณฑ์ใหม ่PA

สรุปแบบคร่าว ๆ



(ประเมนิขัน้เงนิเดอืน/ประเมนิเป็นปีงบประมาณ) ดังนี ้

ทำ MOU (ข้อตกลงในการพัฒนางาน)

เริม่ 1 ตลุาคม 2564

ครทุูกคนต้องเขา้สู่ PA 



1. ทำ MOU (ขอ้ตกลงในการพฒันางาน) 2 สว่น

เริม่ 1 ตลุาคม 2564

ส่วนท่ี 1 ขอ้ตกลงการพฒันาตามมาตรฐานตำแหนง่ (ดู ว3)

การปฏบัิติงาน/ภาระงานตาม ก.ค.ศ. กำหนด (ดปูระกาศภาระงาน)

ผลการปฏบัิติงาน การจดัการเรยีนรู้

การส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการเรยีนรู้

การพฒันาตนเองและวชิาชพี



1. ทำ MOU (ขอ้ตกลงในการพฒันางาน) 2 ส่วน

เริม่ 1 ตลุาคม 2564

ส่วนท่ี 2 ขอ้ตกลงในการพฒันางาน ในการพฒันาผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ปรบัประยกุต์/แกไ้ขปัญหา รเิร่มิ พัฒนา คดิคน้ ปรบัเปล่ียน

สอดคล้องกบัเป้าหมาย บรบิทโรงเรยีน และนโยบายส่วนราชการ กระทรวงศกึษาธกิาร



ทำทุกปีงบประมาณตามรปูแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ถา้ยา้ยระหวา่งป ีก็ไปทำกับ ผอ. คนใหม่

ขอ้ตกลง (MOU)



กรรมการประเมนิ

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน

ประธานกรรมการ

ชำนาญการพเิศษ

กรรมการ

ชำนาญการพเิศษ

กรรมการ

ประกอบด้วย



กรรมการประเมนิ

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน

นำขอ้มลูเขา้สู่ระบบ

DPA

ครตู้องมภีาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ผลประเมนิต้อง ผา่น ตามเกณฑ์

ประเมนิเสรจ็แต่ละปี



ผลการประเมนิ

ใชเ้ป็นคณุสมบัติ ขอรบัการประเมนิเพ่ือเล่ือน/ให้มวีทิยฐานะ

ใชผ้ลประเมนิเพ่ือคงวทิยฐานะ

ใช่ใ้นการพิจารณาเล่ือนเงนิเดอืน

ใชท้ำอะไรไดบ้า้ง



คุณสมบัติ

ดำรงตำแหนง่ปัจจบัุนมาแล้ว 4 ปี

ปีงบประมาณ

มผีลการพัฒนาตาม PA ผา่น (ไมต่่ำกวา่รอ้ยละ 70) ยอ้นหลัง 3 ปีงบประมาณ

ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยัท่ีหนกักวา่ภาคทัณฑ์

มผีลการประเมนิ 2 ดา้น

1

2

3

4



คุณสมบัติ

ดา้นทักษะการจดัการเรยีนรู/้ชัน้เรยีน

มผีลการประเมนิผา่น 2 ดา้น

1

(แผน+วดิทัีศนก์ารสอน+วดิทัีศนส์ภาพปัญหา/แรงบันดาลใจ)

(ไฟล์วดิทัีศน/์ไฟล์ภาพ/ไฟล์PDF ท่ีเสนอไวจ้ากดา้น 1)

2 ดา้นผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน



รปูแบบการประเมนิผา่นระบบ

PDA โดยกรรมการ 3 คน

เกณฑ์ตัดสิน  

ท้ังสองด้าน

ขอชำนาญการ 

ไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 65

ขอชำนาญการพเิศษ

ไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 70



ส่งอะไรบ้าง

ผลการพฒันางานตาม MOU (ขอ้ตกลง)1

แผนการสอนตามสาขาวชิาแบบ PDF2

ไฟล์วดีิทัศน ์2 ไฟล์3

ไฟล์บันทึกการสอนสอดคล้องกบัแผนท่ีส่ง

ไฟล์วดิทัีศนท่ี์แสดงให้เห็นสภาพปัญหา ท่ีมาหรอืแรงบันดาลใจ

ผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนไมเ่กนิ 3 ไฟล์4

ผอ.ตรวจสอบรบัรอง 

คุณสมบัติก่อน นำเข้าระบบ DPA



จบปรญิญาโท/เอก ในสายงานสอน (จบโทตรงสาย)
(ต้องมผีลประเมนิดเีดน่ 4 รอบติดกนัโดยนบัรอบล่าสุดกอ่นประเมนิ)

กรณพีเิศษลดเหลือ 3 ปี

ผลสอบวดัภาษาองักฤษ สงูกวา่ระดบั B1 ของผลการทดสอบ CEFR1
(ถา้ครใูนกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ ต้องสูงกวา่ระดบั B2 + ต้องมผีลประเมนิ

ดเีดน่  4 รอบติดกนัโดยนบัรอบล่าสุดกอ่นประเมนิ

หนงัสือ ก.ค.ศ. ว4/2564  

การลดระยะเวลาเหลือ 3 ปี คุณสมบัตติามเงือ่นไข (ขอ้ใดขอ้หนึง่) ดังนี้

ปฏบัิตงิานในพืน้ท่ีพเิศษ เชน่ เกาะ ภเูขาสูง2 (ต้องมผีลประเมนิดเีดน่ 4 รอบติดกนัโดยนบัรอบล่าสุดกอ่นประเมนิ)

ยกเวน้ สาขาทางดา้นบรหิารการศกึษา

ผา่นการประเมนิสมรรถนะตามกรอบคุณวฒิุวชิาชพี ชัน้ 8 

3

4 (ต้องมผีลประเมนิดเีดน่ 4 รอบติดกนัโดยนบัรอบล่าสุดกอ่นประเมนิ)



กรณเีปล่ียนผา่นจะตอ้งทำอยา่งไร

ถา้มคีณุสมบัติครบถว้น

ว17

ภายใน 30 กนัยายน 2565

ว21

ให้ยืน่ภายใน 30 กนัยายน 2565



กรณเีปล่ียนผา่น

ดำรงตำแหนง่ปัจจบัุนมาแล้ว 4 ปี

กรณคีรองตำแหนง่ครบ 4 ปี จะยืน่ขอในปีงบประมาณ 66 

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 

1. รายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนด้านท่ี 3 ตามเกณฑ์ ว17 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 + ไฟล์ PDF 

2. มผีลการพฒันาตาม PA ผ่าน ปีงบประมาณ 65 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  

ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยัท่ีหนกักวา่ภาคทัณฑ์

มผีลการประเมนิ 2 ด้าน

1

2

3

4

ว17



คุณสมบัติ

ด้านทักษะการจดัการเรยีนรู/้ชัน้เรยีน

มผีลการประเมนิผา่น 2 ดา้น

1

(แผน+วดิทัีศนก์ารสอน+วดิทัีศนส์ภาพปัญหา/แรงบันดาลใจ)

(ไฟล์วดิทัีศน/์ไฟล์ภาพ/ไฟล์PDF ท่ีเสนอไวจ้ากดา้น 1)

2 ด้านผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ว17



กรณเีปล่ียนผา่น

ดำรงตำแหนง่ปัจจบัุนมาแล้ว 4 ปี

กรณคีรองตำแหนง่ครบ 4 ปี จะยืน่ขอในปีงบประมาณ 67 

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) 

1. ผลการประเมนิ วฐ.2 ท่ีมผีลการประเมนิ ผา่น จำนวน 1 ปีการศึกษา + ไฟล ์PDF 

2. มผีลการพฒันาตาม PA ผ่านปีงบประมาณ 65 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

และ มผีลการพฒันาตาม PA ผ่านปีงบประมาณ 66 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 

ไมเ่คยถกูลงโทษทางวนิยัท่ีหนกักวา่ภาคทัณฑ์

มผีลการประเมนิ 2 ด้าน

1

2

3

4

ว21



คุณสมบัติ

ด้านทักษะการจดัการเรยีนรู/้ชัน้เรยีน

มผีลการประเมนิผา่น 2 ดา้น

1

(แผน+วดิทัีศนก์ารสอน+วดิทัีศนส์ภาพปัญหา/แรงบันดาลใจ)

(ไฟล์วดิทัีศน/์ไฟล์ภาพ/ไฟล์PDF ท่ีเสนอไวจ้ากดา้น 1)

2 ด้านผลลัพธก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ว21


