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มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

กําหนดใหสํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจหนาท่ีในการวิเคราะหและวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

วิธีการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือท่ีจะนําผลการศึกษาวิจัยมาใช

เปนองคความรูในการพัฒนาดานการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษาใหสอดคลอง            

ตามยุทธศาสตรท่ี 6 กรอบแนวทางท่ี 3 ของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีไดกําหนด 

ใหมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงมีจุดเนนในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบใหมีความทันสมัย          

เปนธรรมและเปนสากล  

สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคล

สําหรับครูระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ กรณีการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของคร ู              

เพ่ือใชผลการศึกษาวิจัยเปนฐานในการพัฒนาระบบและมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล            

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเหมาะสมและเปนธรรม มีความทันสมัยและเปนสากล 

สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเปนรูปธรรม ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและในอนาคต อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเรียน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และขอขอบพระคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีกรุณา

ใหความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนในการดําเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคล            

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ ใหสําเร็จลุลวงลงดวยดี  
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บทสรุปผูบริหาร 

 

การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลสําหรับครูระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ           

ในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของครู มีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดระเบียบและขอกําหนดในการใหมีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารและ

วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา โดยแบงการศึกษาวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาพัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ               

เลื่อนวิทยฐานะครูท่ีสําคัญในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 

เริ่มใชระเบียบหรือขอกําหนดเก่ียวกับวิทยฐานะฉบับแรก ในป พ.ศ. 2548 และระยะท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 

– ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดเก่ียวกับวิทยฐานะท่ีสําคัญ 2 ครั้ง คือ ในป 

พ.ศ. 2552 และ ป พ.ศ. 2560  สรุปเปน 2 สวน คือ สวนของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

และสวนของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู 

2. การศึกษาระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคร ู               

ในตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซ่ียงไฮ 

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต ประเทศสิงคโปร สรุปเปน 2 ประเด็น คือ การกําหนดตําแหนงของครู              

ในตางประเทศและการกําหนดหลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

3. การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ ความเหมือนและความแตกตางของกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของครู โดยเฉพาะกรณีการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของครู 

ผลการศึกษาขางตน สรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมิน           

เพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของครู ใน 2 สวน ไดแก ขอเสนอแนะแนวทางในการกําหนดระเบียบ              

หรือขอกําหนดและมาตรการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของคร ู                

ท่ีตองเรงรัดดําเนินการ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ขอเสนอแนะแนวทางในการกาํหนดระเบียบหรือขอกําหนด 

แนวทางในการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพ           

ของครูท้ัง 3 สวน ไดแก สวนมาตรฐานตําแหนง สวนมาตรฐานวิทยฐานะ และสวนหลักเกณฑการประเมิน มีดังนี้               

มาตรฐานตําแหนง กําหนดเปนตําแหนง “คร”ู 

มาตรฐานวิทยฐานะ กําหนดใหมีการประเมินใน 2 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติท่ัวไป ประกอบดวย          

การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในสวนของ          

ดานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ประกอบดวย ประสบการณการทํางาน ความรู ความสามารถ ทักษะ 

คุณภาพการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
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หลักเกณฑการประเมิน ใหประเมินใน 2 ดานตามมาตรฐานวิทยฐานะ รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป ประกอบดวย  

1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม พิจารณาจาก 1) การมีวินัย 2) การดํารงตน

อยางเหมาะสม 3) การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี  4) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

1.2 การมีหนาท่ีและความรบัผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจาก 1) หนาท่ี 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก หนาท่ี ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หนาท่ีในการมีสวนรวม              

ในการพัฒนาวิชาชีพ หนาท่ีในการมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และหนาท่ีในการมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 2) ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก 

การมีความรับผิดชอบ ตอวิชาชีพ  

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ประกอบดวย  

2.1 ประสบการณการทํางาน ใหมีการพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี และ

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  

2.2 ความรู ความสามารถ และทักษะ พิจารณาจากความรู ความสามารถ และทักษะ             

ดานหลักสูตร ดานการออกแบบการเรียนรูหรือหนวยการเรียนรู ดานการวางแผนและนําไปใช              

ดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน ดานการสอน ดานสื่อและนวัตกรรม ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู                 

ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ดานการสรางและรักษาสภาพแวดลอมการเรียนรู ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู และดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

2.3 คุณภาพการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก 1) คุณภาพดานการพัฒนาผูเรียน ไดแก 

คุณภาพดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน คุณภาพดานการพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน และคุณภาพดานการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 2) คุณภาพดานการพัฒนาตนเอง ไดแก คุณภาพดานการบริการท่ีดี คุณภาพดานการทํางาน          

เปนทีม คุณภาพดานการประเมินผูเรียน และคุณภาพดานการพัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาส               

ทางการศึกษาเพ่ือผูเรียน 

2.4 ผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก 1) ผลการปฏิบัติงานดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน                    

ไดแก ดานผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ ดานวิชาการของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม             

ดานพฤติกรรมผูเรียน และดานอ่ืนๆ 2) ผลการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรู ไดแก ดานการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน ดานการปรับปรุงคุณภาพการจัดการชั้นเรียน 3) ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา

วิชาการ ไดแก ดานการพัฒนาวิชาการ ดานการบริการทางวิชาการ และ 4) ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพ

ผูเรียน 
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2.5 ผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก 1) งานวิจัย อาทิเชน งานวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู รายงานจากการศึกษา การคนควา หรือจากผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงาน             

ทางวิชาการลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนสอดคลองกับแผนการ

จัดการเรียนรูใชแนวคิด ทฤษฎีและองคความรู เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน และ 2) รายงาน อาทิเชน รายงานผลการเรียนการสอนหรือผลการเรียนรูของผูเรียนหรือรายงาน              

การสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน รายงานผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา            

ท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และรายงานผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ 

2.6 ผลการฝกอบรม 

มาตรการสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของครู                  

มาตรการสําคัญท่ีเก่ียวของกับการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของครูท่ีตองเรงรัด

ดําเนินการโดยยึดตามแนวทางการสรางความเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐใน 4 ประเด็น อันไดแก การมีนโยบาย                 

หรือกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการ (Operation Policy) ท่ีมีความชัดเจน การปรับปรุงองคการท่ีเก่ียวของ 

(Institutional Change) เพ่ือท่ีจะรองรับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ การพัฒนาความรูความสามารถ                  

ของทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ใหมีคุณภาพ และการสงเสริมการมีสวนรวมของสังคมในทุกภาคสวน 

(Social Participation) เพ่ือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวม 8 มาตรการ ดังนี้  

มาตรการท่ี 1 สรางระเบียบหรือขอกําหนดท่ีชัดเจนดวยการกําหนดประเด็นการประเมิน             

โดยยึดเจตนารมณของกฎหมายท่ีจะพิจารณาในสวนของความสามารถ (Ability) และผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองกับงานท่ีครูทําในแตละ                

สายงาน อาทิ การกําหนดคุณวุฒิดานการศึกษา ดานประสบการณ ดานการฝกอบรม ดานระยะเวลา            

การปฏิบัติงาน ดานคุณภาพการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี เนนถึงมาตรฐาน       

ความโปรงใส เปนธรรม ความเปนสากล ความหลากหลาย สามารถปฏิบัติไดอยางอิสระ และเปนรูปธรรม 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน            

ดวยการกําหนดเกณฑการประเมินท่ียึดโยงกับแนวโนมการประเมินสากล ซ่ึงมีฐานมาจากผลการวิจัย

นานาชาติ อันมีคุณลักษณะสําคัญดังตอไปนี้  

1. กําหนดใหความสําเร็จของงานวิจัย (Research Achievement) ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

(Student Achievement) ผลการประเมินจากการเขารับการฝกอบรมในเนื้อหาวิชาการอยางเขม รวมถึง  

การพัฒนาวิชาการและการบริการทางวิชาการใหกับชุมชน เปนประเด็นในการประเมินในทุกวิทยฐานะ 

ตั้งแตระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ จนถึงเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือเลื่อนตําแหนง คาตอบแทน

พิเศษ หรือเงินพิเศษเพ่ิมเติม (Bonus) 

2.   กําหนดใหนําผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมาและผลการประเมินความคาดหมาย                  

ของสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีและการสรางประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตนในระดับท่ีสูงข้ึนในอนาคต 



(4) 
 

ซ่ึงสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอาจอยูในรูปแบบของสัญญาหรือขอตกลงรวม มาใชในการขอรับ

การประเมินดวย  

3. ประเมินคุณลักษณะท่ีเหมาะสมดานความมีวินัย (Discipline) ความมีคุณธรรม (Moral)               

และจรรยาบรรณ (Ethic) บุคลิกภาพ (Personality) รวมถึง อุปนิสัย (Characteristic) และทัศนคติ (Attitude) 

และดานความรู ความสามารถ และทักษะ ควบคูกันไปเสมอ 

4. พิจารณาคาตอบแทนพิเศษหรือเงินพิเศษเพ่ิมเติม (Bonus) สําหรับครูผูปฏิบัติหนาท่ี 

การสอนในสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยตองคํานึงถึง              

ความแตกตางของสภาพเฉพาะของงานท่ีครูปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับแตละ สายงาน สาระการเรียนรู  

5. ใชวิธีประเมินแบบหลายมิติ เชน มีการกลั่นกรองจากเอกสาร (Document Screening)        

การทําแบบสอบถามท้ังแบบท่ีเปนอัตนัย (Subjective) และแบบท่ีเปนรายการ (Checklist) และใหเปดโอกาส          

ใหผูรวมงานและผูบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการเปนผูประเมิน โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณเพ่ือนรวมงาน 

(Peer Interview) หรือการเปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนใหความเห็นสะทอนผลความพึงพอใจ หรือ

สังเกตการณเพ่ือประเมินความสามารถในดานการปฏิบัติการสอน (Teaching Capability Observation) และ                

การสัมภาษณครูผูขอรับการประเมินเชิงลึก (In-depth Interview with the Teacher) การใหครูประเมิน

ตนเอง โดยไมใหผูถูกประเมินทราบกอนลวงหนา เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลและไดเห็นสภาพการปฏิบัติงาน            

ท่ีแทจริง โดยกําหนดเกณฑวาจะเปนการประเมินดานใดบาง ผูประเมินคือใคร ซ่ึงควรเปนผูท่ีไมมีสวนไดสวน

เสียกับการประเมิน                 

มาตรการท่ี 3 สรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ           

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะคร ูดวยการกําหนดกลยุทธการขับเคลื่อนท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ 

ชัดเจน ครอบคลุม เจาะลึก อาทิเชน การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น รับฟงปญหา หรือใหคําปรึกษา และ

ชวยเหลือในการแกปญหาเฉพาะพ้ืนท่ี พรอมท้ังใหความรู สะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใชจากผูมีสวนได           

สวนเสียทุกระดับ หนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน รวมกับการสราง

เครือขายท้ังในและตางประเทศและนําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลน มาใชในการสงเสริม             

การขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

มาตรการท่ี 4 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการใหกับหนวย

ปฏิบัติ (Node) ดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ชวยแกปญหาและสราง

ความเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขในการดําเนินการตางๆ ในการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนด            

ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) และการสัมมนา เสวนา 

เพ่ือรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ัง สะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใชท้ังในสถานศึกษาปกติและ               

ในสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําผลใชเปนฐานในการพัฒนา   

       



(5) 
 

   มาตรการท่ี 5 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินใหกับผูประเมิน              

ดวยการจัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนผูประเมินในสวนกลางและสวนภูมิภาค จัดทําฐานขอมูลคร ู

ผูผานการประเมินใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือเปนผูประเมินในภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหรือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสมผานเกณฑประเมินสมรรถนะของผูประเมิน รวมกับ

การจัดสัมมนา ผูประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกสวน เพ่ือกําหนดขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ี 

สะทอนผลการปฏิบัติหนาท่ี ใหความรู และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําระบบเทคโนโลยีและ

เทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจ รวมถึง การประเมิน 

มาตรการท่ี 6 สรางความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมีคุณภาพ 

ดวยการจัดอบรมครูเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ท้ังในดานความมีวินัย (Discipline) อุปนิสัย (Characteristic) 

คุณธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethic) บุคลิกภาพ (Personality) รวมถึงอุปนิสัย(Characteristic) และทัศนคติ 

(Attitude) รวมท้ังในดานความรู ความสามารถ และทักษะ การจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการทําวิจัย 

ท้ังในระบบโรงเรียนและระบบออนไลน ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ัง การสนับสนุนความยั่งยืน

ของเงินทุนเพ่ือการพัฒนาครู (Funding Sustainability) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการนําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสราง

ความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 7 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

ใหกับครูดวยการจัดการอบรมสัมมนาครูท่ีเนนการสรางความเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขการดําเนินการตางๆ           

ท่ีเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครูและการนํา

ระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู 

มาตรการท่ี 8 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีมีความเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ               

ดวยการกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนผลจากทุกระดับ หนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษ                  

หรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เพ่ือการกําหนดหลักเกณฑท่ีเหมาะสมและครอบคลุม สรางขวัญ

กําลังใจใหกับครูผูปฏิบัติงาน รวมถึงการสรางเครือขายการสื่อสารจากหนวยบนลงสูหนวยปฏิบัติในทุกระดับ 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย สงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชน การรายงานผล

การดําเนินงาน การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

ออนไลนมาใชในการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน              

สํานักงาน ก.ค.ศ. จะไดนําบทสรุปและขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดจากการศึกษาเปรียบเทียบ                

ในครั้งนี้  ไปใชในการขับเคลื่อนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของคร ู            

อยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพผูเรียน 

และคุณภาพการศึกษา  



สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

บทสรุปผูบริหาร (1) – (5) 

บทท่ี 1  บทนํา  

ความสําคัญของปญหา 1 

วัตถุประสงคของการวิจัย 4 

คําถามการวิจัย 4 

ขอบเขตการวิจัย 5 

กรอบแนวคิดการวิจัย 7 

นิยามศัพทเฉพาะ 10 

ประโยชนท่ีไดรับ 11 

การนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ 12 

บทท่ี 2 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 13 

กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ของครูในประเทศไทย 14 

ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ของขาราชการครูในประเทศไทย 22 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 28 

ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของครูในตางประเทศ 37 

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 42 

การเลือกแหลงขอมูลเอกสาร 42 

การเก็บรวบรวมขอมูล 43 

รายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินการ 45 

การวิเคราะหขอมูล 47 

 

 



สารบัญ (ตอ) 

หนา 

บทท่ี 4 ผลการวิจัย 48 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 42 หมวด 3 กําหนดให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตําแหนง

ทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะ เพ่ือใช

ในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลา           

การปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี  ในการจัดทํามาตรฐาน

ตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนง             

ในประเภทและสายงานท่ีมีลักษณะงานอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงาน

เดียวกันหรือโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผู ท่ีดํารงตําแหนงนั้น และมาตรา 54 การให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อนเปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตาม

มาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซ่ึงผานการประเมิน  ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน

ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

ป พ.ศ. 2548 ก.ค.ศ. ในฐานะองคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู              

และบุคลากรทางการศึกษา ไดกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูท่ีเก่ียวกับ              

การกําหนดใหขาราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 ดํารงตําแหนงหรือดํารง

ตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ และใหไดรับเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และไดกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ             

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ            

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 25/2548) เพ่ือใหเปน             

ไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

 ตอมา ไดมีการยกเลิก แกไข ปรับปรุง และเพ่ิมเติมขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานตําแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะ รวมถึงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะในดานตางๆหลายครั้ง เชน  
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 ดานมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ ในป พ.ศ. 2551 ไดมีการยกเลิกมาตรฐาน

ตําแหนง และมาตรฐานวิทยฐานะท่ีกําหนดไวเดิม ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี  ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันท่ี             

30 สิงหาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ว9/2548) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2548 เรื่อง มาตรฐาน

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 10/2548) และหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2548 เรื่อง มาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  (ว 11/2548) และยังไดกําหนดมาตรฐานตาํแหนงข้ึนใหม ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.                   

ท่ี ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2548  เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา (ว 17/2548) และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันท่ี                 

5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐาน วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสายงานการสอน (ว 20/2560)  

 ดานหลักเกณฑและวิธีการ ในป พ.ศ. 2552 ไดมีการยกเลิกระเบียบในเรื่องของหลักเกณฑ               

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะท่ีกําหนดไวเดิม 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 25/2548) และไดมีการกําหนด 

ข้ึนใหมตามหนังสือสาํนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ              

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17/2552) และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)  

 นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

ในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะ 

ชํานาญการและมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 10 

ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา              

ในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ)                   

มีวิทยฐานะชํานาญการ และมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ว 10/2554) และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.             

ท่ี ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินและการแตงตั้ง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอ

เทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) ใหมีวิทยฐานะชํานาญการและมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษ (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง) (ว 20/2555)   
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 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดน            

ท่ีประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2554  เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู มีผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ                       

มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว 5/2554) และยกเลิก                 

โดยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ             

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนท่ีประสพผลสําเร็จเปนท่ีประจักษมีวิทยฐานะหรือ

เลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตําแหนง (ว 13/2556) ท่ีกําหนดข้ึนใหม 

 มาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะ   

และเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูสายงานการสอนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง เนื่องจากพบวา มีการตั้ง

ประเด็นคําถามจากผูเก่ียวของถึงประเด็นตางๆ ท่ีใชในการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ       

วามีรายละเอียด ท่ีไมครบถวน ไมชัดเจน และไมครอบคลุม ขาดความทันสมัย ไมเปนธรรม หรือไมเปนสากล 

ทําใหเกิดความลักลั่นในการนําไปใชของผูปฏิบัติและเกิดความสับสนในการตีความของผูประเมิน สงผล

กระทบตอขวัญกําลังใจของครู และไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางแทจริง นําไปสูความ

ลมเหลวดานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ในขณะท่ี พบวา ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศ

สิงคโปร มีผลการจัดลําดับดานคุณภาพการศึกษาอยูในระดับตนๆ ของโลก และมีลําดับสมรรถนะดานการศึกษา 

อยูในระดับแนวหนา แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอยางชัดเจน แมวาบางประเทศ              

จะมีสภาพแวดลอมในดานตางๆ ใกลเคียงกับประเทศไทย ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพในการบริหารจัดการ

ดานบริหารงานบุคคลของครูของประเทศนั้นๆ 

สํานักงาน ก.ค.ศ. จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําฐานขอมูลเพ่ือใชเปนองคความรูประกอบการแกไข 

ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมถึงหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือใหมีความเหมาะสม เปนธรรม ทันสมัย และเปน

สากล สามารถนําไปใชงานไดอยางเปนรูปธรรม และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณตางๆ             

ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในปจจุบัน และในอนาคต โดยดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคลสําหรับคร ู

ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศท่ีมีผลการจัดลําดับดานคุณภาพการศึกษาอยูในระดับตนๆของโลกและ             

มีลําดับสมรรถนะดานการศึกษาอยูในระดับแนวหนา มุงเนนศึกษาเฉพาะกรณี การประเมินเพ่ือความกาวหนา              

ทางวิชาชีพของครู ไดแก การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของไทยหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูของตางประเทศ 
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ดังนั้น ผลการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคลสําหรับครู ระหวางประเทศไทย           

กับตางประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผล                   

การปฏิบัติงานของครู ท่ีสรุปใหเห็นภาพของพัฒนาการ ความเหมือนและความแตกตางของกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของครู โดยเฉพาะกรณี การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ จะชวยสงเสริม

และสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดอยางดี 

หากไดมีการนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชเปนฐานในการดําเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 20 

มาตรา 42 และมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท่ีวาดวยการจัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตําแหนง

ทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน นําไปสูการพัฒนาระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา เพ่ือยกระดับ

คุณภาพขาราชการครู ใหไดขาราชการครูท่ีมีคุณภาพอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตลอดจน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในปจจุบันและในอนาคต ใหสอดคลองกับเจตนารมณของการจัด

การศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครท่ีูสําคัญในประเทศไทย 

2. เ พ่ือศึกษาระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการประเมินผลการปฏิบั ติงานของครู                   

ในตางประเทศ 

3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนด          

ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทยกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

4. เพ่ือนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดระเบียบและขอกําหนดในการ

ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

คําถามการวิจัย 

1. ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเ ก่ียวของกับการให มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ                  

ของขาราชการครท่ีูสําคัญในประเทศไทยมีอะไรบาง มีรายละเอียดอยางไร  

2. ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเ ก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคร ู                      

ในตางประเทศมีอะไรบาง มีรายละเอียดอยางไร 
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3. ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเ ก่ียวของกับการให มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ                      

ของขาราชการครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศมีความเหมือน

และแตกตางกันอยางไร  

4. นโยบายเก่ียวกับการกําหนดระเบียบและขอกําหนดในการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน                 

วิทยฐานะของขาราชการครคูวรเปนอยางไร                     

ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคลสําหรับครู 

ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหรือ                      

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โดยกําหนดทําการวิจัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผูวิจัย

กําหนดขอบเขตในการวิจัยในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ขอบเขตของแหลงเอกสาร 

ในสวนของแหลงเอกสารในการศึกษาเปรียบเทียบ ผูวิจัยไดกําหนดใหเอกสารและ

งานวิจัยจากตํารา หนังสือ กฎหมาย หนังสือเวียน พระราชบัญญัติตางๆ งานวิจัย บทความ สารนิพนธ 

วิทยานิพนธ และขอมูลจากอินเทอรเน็ตท้ังในประเทศไทยและตางประเทศท่ีเก่ียวของกับระเบียบหรือ

ขอกําหนดเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทยและในตางประเทศ              

เปนแหลงเอกสารท่ีใชในการศึกษาวิจัย โดยผูวิจัยใชเกณฑการคัดเลือก ดังตอไปนี้   

1.1 เปนประเทศท่ีมีระเบียบและขอกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานวิทยฐานะของคร ู            

ท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย หรือ 

1.2 เปนประเทศท่ีอยูในโซนเอเชียและมีผลการจัดลําดับดานคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ 

ตนๆ ของโลก หรือ 

1.3 เปนประเทศท่ีอยูในโซนอ่ืนๆ นอกเหนือจากโซนเอเชีย แตมีผลการจัดลําดับดานคุณภาพ 

การศึกษาอยูในระดับตนๆ ของโลก 

จากการสืบคนขอมูลดานการศึกษาของตางประเทศ พบวา ประเทศท่ีมีการกําหนด

มาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครู                  

ไวใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ประเทศสิงคโปร ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีลําดับคุณภาพการศึกษาใน

ระดับตนๆของโลก  
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บทความของ Shepherd (2010) ท่ีศึกษาการจัดลําดับการศึกษาของโลกจากผลการจัดการ

ทดสอบวิทยาศาสตรการอานและคณิตศาสตรของนักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International 

Students Assessment) ซ่ึงในป ค.ศ. 2010 ระบุวา สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) มีคาคะแนนเฉลี่ย                 

อยูในลําดับท่ี 1 สวนประเทศออสเตรเลีย มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับท่ี 6 และประเทศสหรัฐอเมริกา        

มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับท่ี 14 และป ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2015 พบวา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

และประเทศสิงคโปร ก็เปนประเทศท่ีมีลําดับสมรรถนะดานการศึกษาอยูในระดับแนวหนาของประเทศ           

ในโซนเอเชีย (OECD, 2017) ซ่ึงมีสภาพแวดลอมในดานตางๆ ใกลเคียงกับประเทศไทย  

ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลสําหรับครูระหวางประเทศไทย                  

กับตางประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครู ใน 5 ประเทศดังกลาว สามารถนําผลการศึกษามาใชในการพัฒนาคุณภาพ การดําเนินงานดานการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูในประเทศไทย ซ่ึงเชื่อวาจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ

ผูเรียน ตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาไดเปนอยางดีเชนเดียวกัน  

2. ขอบเขตดานประเด็นท่ีศึกษา 

ผูวิจัยกําหนดประเด็นการศึกษาระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู (ซ่ึงในท่ีนี้จะศึกษาเก่ียวกับขาราชการครู ตําแหนง ครู เทานั้น เนื่องจาก

เปนตําแหนงท่ีกําหนดใหมีวิทยฐานะได ในขณะท่ีตําแหนง ครูผูชวย ไมมีการกําหนดวิทยฐานะ) ไวดังนี้ 

2.1 พัฒนาการและระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน              

วิทยฐานะของขาราชการครูท่ีสําคัญในประเทศไทย เรื่องการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและวิทยฐานะ             

ของขาราชการครแูละการกําหนดหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู 

2.2 ระเบี ยบหรือขอกําหนดท่ี เ ก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบั ติ งานของคร ู                        

ในตางประเทศ  

2.3 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวย

การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูในตางประเทศ  

3. ขอบเขตดานระยะเวลาของการศึกษา 

3.1 ระยะเวลาของการดําเนินการศึกษาวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.2 ระยะเวลาของการศึกษาเปรียบเทียบ ตั้งแตป พ.ศ. 2548 - 2560  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดท่ีนํามาใชในการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบ ประกอบดวย   

1. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของครู กรณีการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ            

ของประเทศไทย โดยการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู              

ในประเทศไทย ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ               

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดตําแหนงและ

การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทย และหลักเกณฑและวิธีการใหมี                

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู 

2. หลักการท่ีไดจากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู        

เฉพาะกรณีการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทย ใน 6 ประเด็น คือ 

2.1 ปจจัยท่ีสงเสริมใหขาราชการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ  

2.2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู  

2.3 ผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู  

2.4 ความพึงพอใจของขาราชการครูตอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

2.5 การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ  

2.6 หลักเกณฑและกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ขาราชการคร ู

3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน 5 ประเทศ ท่ีไดจากการศึกษา

เอกสาร คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐ

เกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศสิงคโปร 

4. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ ท่ีไดจากการศึกษา      

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศสิงคโปร 

ข้ันตอนในการวิเคราะหและสังเคราะหเปรียบเทียบ ดังนี ้

1. การวิเคราะหพัฒนาการและระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูท่ีสําคัญในประเทศไทย เนนประเด็นการกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ               

ของขาราชการครูและการกําหนดหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู  

2. การวิเคราะหระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน

ตําแหนงของครูในตางประเทศ  
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3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนด             

ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทยกับการประเมินผล            

การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงของครูในตางประเทศ  

4. นําสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากขอ 1-3 มาสังเคราะหและสรุปผล เพ่ือตอบวัตถุประสงค              

การวิจัยท้ัง 4 ขอ คือ  

 4.1 พัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะ ของขาราชการครท่ีูสําคัญในประเทศไทย  

 4.2  ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อน

ตําแหนงของครูในตางประเทศ  

 4.3 ความเหมือนและความแตกตางระเบียบของขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมี              

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทยและการประเมินผลการปฏิบัติงาน                  

เพ่ือเลื่อนตําแหนงของครูในตางประเทศ  

 4.4 ยกรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการกําหนดระเบียบและขอกําหนด                  

ในการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล                  

ของขาราชการคร ู             

5.  จัดประชุมกลุมเพ่ือตรวจสอบ อภิปราย และสรุปผล (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ

แนวทาง การกําหนดระเบียบและขอกําหนดในการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู                  

ดังแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ           

กับการกําหนดตําแหนง 

และการใหมีวิทยฐานะ

และเล่ือนวิทยฐานะ       

ในประเทศไทย 

ระเบียบหรือขอกําหนด                   
การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของครู  
[ตางประเทศ: สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย จีน (เซี่ยงไฮ) 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

สิงคโปร] 

ระเบียบหรือขอกําหนด           
ท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
ตําแหนงและการใหมีวิทย
ฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ       
ท่ีสําคัญในประเทศไทย 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

1) ปจจัยสงเสริม 2) ปญหาและ

อุปสรรค 3) ผลท่ีไดจากการ
ประเมิน 4) ความพึงพอใจ                 
5) การพัฒนาคุณภาพ              
6) หลักเกณฑและกลยุทธ          

การขับเคล่ือน 

การเปรยีบเทยีบพัฒนาการ

ของระเบียบหรือขอกําหนด

เก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะของครู             

ที่สําคัญของไทย 

 

การเปรยีบเทยีบ             

ความเหมือนและความตาง

ของระเบียบหรือขอกําหนด

ของไทยและตางประเทศ 

 

- ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือใชเปนฐาน

ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย

ดานการบริหารงานบุคคล  

- แนวทางการกํ าหนดระ เ บียบหรือ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่ อน วิทยฐานะและการประเมินผล          

การปฏิบัติงานของครู 

9 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

ขาราชการครู ครู หมายถึง ขาราชการสายงานการสอน ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือ  ครู สายงานการสอน และ            

ผูปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาตําแหนง ครู (Teacher) ของตางประเทศ   

ตางประเทศ หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน    

(เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศสิงคโปร 

กระบวนการบริหารงานบุคคลของครู หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล                     

ของขาราชการครู ครู ท่ีมีกําหนดไวโดยสอดคลองกันท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ ไดแก การวางแผน

อัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะ การยาย การพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข และการออกจากราชการ  

การประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของคร ูหมายถึง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน              

ของครู หรือการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบดวย ข้ันตอน ระเบียบหรือ

ขอกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพครู ประกอบดวย มาตรฐานตําแหนง 

มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑและวิธีการในการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ และการเลื่อนตําแหนง

ของขาราชการคร ูคร ูท้ังในและตางประเทศ  

ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะครู หมายถึง 

ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีวาดวยการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ และการกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการใหครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตําแหนง ซ่ึงในท่ีนี้ศึกษาเก่ียวกับ

ขาราชการครู ตําแหนง ครู เทานั้น เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีกําหนดใหมีวิทยฐานะได ในขณะท่ีตําแหนง             

ครูผูชวย ไมมีการกําหนดวิทยฐานะไว 

พัฒนาการ หมายถึง รายละเอียดความเปนมาของการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ             

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทย รวมถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการปรับปรุง 

ท่ีวาดวยการกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ และการกําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง ครู ใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยแบงเปน 2 ชวง ดังตอไปนี้ ชวงท่ี 1 

ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 เริ่มใชระเบียบหรือขอกําหนดเก่ียวกับวิทยฐานะฉบับแรก คือ ภายในป         

พ.ศ.2548 ชวงท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนด

เก่ียวกับ วิทยฐานะท่ีสําคัญ 2 ครั้ง คือ ในป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2560 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ หมายถึง คุณลักษณะสําคัญท่ีสะทอนผลการปฏิบัติงาน 

ของครู ไดแก คุณลักษณะดานประสบการณ คุณลักษณะดานความรู (Cognitive aspects) โดยเฉพาะเนื้อหา 

วิชาและทักษะการสอน (Subject or content knowledge and teaching skills) คุณภาพ (Quality) และ 

ความสามารถ (Ability) ท่ีถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญมาก รวมถึงเทคนิคดานการสอน (Technical work of 
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teaching) ในท่ีนี้ กําหนดความสําคัญกับคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) ประสบการณการทํางาน 2) ความรู 

ความสามารถ ทักษะ 3) คุณภาพการปฏิบัติงาน และ 4) ผลการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี  

 คุณสมบัติท่ัวไป หมายถึง คุณลักษณะสําคัญท่ีสงผลกระทบและมีอิทธิพลอยางมากตอผูเรียน              

ท่ีสอดคลองกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงถือเปนคุณสมบัติ

พ้ืนฐานท่ีครูผูท่ีจะขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะจําเปนตองมี ไปพรอมกับคุณลักษณะดานความรู 

ความสามารถ และทักษะดานเนื้อหาวิชาการ ซ่ึงไดแกคุณลักษณะดานความมีวินัย (Discipline) อุปนิสัย 

(Characteristic) คุณธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethic) บุคลิกภาพ (Personality) และทัศนคติ 

(Attitude) รวมถึงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของครู ในท่ีนี้ กําหนดความสําคัญกับคุณลักษณะ 2 ประการ 

คือ 1) การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 2) การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ประโยชนท่ีไดรับ 

ดานวิชาการ สํานักงาน ก.ค.ศ. หนวยงานทางการศึกษา ขาราชการครู ครู ขาราชการ                      

ในหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ครู ผูเก่ียวของ และผูสนใจ

ท้ังในและตางประเทศ นําผลการศึกษาไปใชเปนฐานขอมูล สําหรับการอางอิงในการผลิตงานวิจัย บทความ 

หรือผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของ 

ดานนโยบาย รัฐบาล กระทรวง หรือหนวยเหนือท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล           

ของขาราชการครู ครู นําขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการศึกษาไปใชเปนฐานคิดในพัฒนามาตรฐานตําแหนง                    

และมาตรฐานวิทยฐานะ รวมถึง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ              

และเลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือใหมีความเหมาะสม ทันสมัย สรางความเปนธรรม และสามารถนําไปใชงานไดอยางเปน

รูปธรรม และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณตางๆท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและในอนาคต อันจะ

สงผลตอการพัฒนา คุณภาพผูเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

ดานสังคมและชุมชน สถานศึกษา ขาราชการครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ไดรับประโยชน            

จากการท่ีรัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และครู นําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนฐานคิดในการพัฒนามาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมถึง 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือใหมี

ความเหมาะสม ทันสมัย สรางความเปนธรรม และสามารถนําไปใชงานไดอยางเปนรูปธรรม และตอบสนอง 

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและในอนาคต นําไปสูการพัฒนาคุณภาพคร ู

ผูเรียน และสถานศึกษา ซ่ึงจะสงผลตอสังคมและชุมชน รวมท้ัง ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ             

ในภาพรวม 
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การนําผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

การเผยแพรผลการวิจัยในวารสาร ผูวิจัยนําผลการวิจัยไปเขียนเปนบทความวิจัยหรือ

บทความทางวิชาการ เพ่ือนําลงตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการหรือวารสารท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 

งานบุคคลของขาราชการครูและคร ู 

หนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ไดแก รัฐบาล กระทรวง หรือหนวยงานระดับสูง              

ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู ครู หนวยงานกลางดานการบริหาร             

งานบุคคลของขาราชการครู ครู หนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ผูเก่ียวของ และผูสนใจท้ังในและ

ตางประเทศ  

 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

ผลการสืบคนเอกสาร ตํารา หนังสือ กฎหมาย หนังสือเวียน พระราชบัญญัติตางๆ และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ ไดแก งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ รวมถึง การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

เก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ใหมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีไดจากท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ นําเสนอเปน 4 ประเด็น คือ 

1. กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู            

ในประเทศไทย ไดแก  

1.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

1.2 หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับระเบียบหรือขอกําหนดสําหรับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทย  

1.3 ระเบี ยบหรือข อ กําหนดว าด วยการให มีวิทยฐานะและเลื่ อนวิทยฐานะ             

ของขาราชการครูท่ีสําคัญ 

2. ผลการศึกษางานวิจัย ท่ี เ ก่ียวของ กับการให มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ                

ของขาราชการครูในประเทศไทย สรุปรายงานตามหัวขอตอไปนี้ 

2.1 ปจจัยท่ีสงเสริมใหขาราชการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2.2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

2.3 ผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

2.4 ความพึงพอใจของครูตอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.5 คุณภาพของผลงานวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2.6 หลักเกณฑและกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อน                  

วิทยฐานะครู 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ  

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.2 ประเทศออสเตรเลีย  

3.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ)  

3.4 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)  

3.5 ประเทศสิงคโปร 
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4. ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ  

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของครูในประเทศไทย 

กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน                   

วิทยฐานะ ของครู ในประเทศไทย นําเสนอเปน 3 สวน ไดแก 1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2) หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับระเบียบหรือ

ขอกําหนดสําหรับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทย และ 3) ระเบียบ

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปนี้   

1.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม เปนพระราชบัญญัติท่ีกําหนดรายละเอียดของกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวกับขาราชการครู ตามมาตรา

ท่ีเก่ียวของ ไดแก หมวด 3 ตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 44 และหมวด 4 

ตามมาตรา 54 และมาตรา 55 ซ่ึงคัดมาเฉพาะสวนของขาราชการครูตามนิยามของงานวิจัย                        

ดังรายละเอียดตอไปนี้   

หมวด 3 การกําหนดตําแหนงวิทยฐานะและการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน

ประจําตําแหนง  

มาตรา 38  กําหนดตําแหนงขาราชการครูไว  2 ตําแหนง  ไดแก ตําแหนง ครูผูชวย และ ครู 

มาตรา 39  ใหตําแหนงขาราชการครู เปนตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 

(1) ครูชํานาญการ 

(2) ครูชํานาญการพิเศษ 

(3) ครูเชี่ยวชาญ 

(4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

มาตรา 42 ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐาน

ตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง ทุกวิทยฐานะ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ 

ระยะเวลา การปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงาน 

ตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานท่ีมีลักษณะงานอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 

ใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนง 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                 

ของผูท่ีดํารงตําแหนงนั้น 
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มาตรา 43 ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ

การใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีท่ีลักษณะหนาท่ีและ                

ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง

ใดท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงนั้นใหม ใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

มาตรา 44 ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน

ประจํา ตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะไดรับเงินเดือนอยางใด                   

ตามมาตรา 31 ใหเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหไดรับเงินเดือนในข้ันต่ําของอันดับ ในกรณีท่ีจะให

ไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือตํ่ากวาข้ันต่ําหรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ              

ท่ีกําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. 

หมวด 4 การบรรจุและการแตงตั้ง 

มาตรา 54  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และการเลื่อน 

เปนวิทยฐานะใด ตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซ่ึงผานการประเมิน ท้ังนี้ ใหคํานึงถึง         

ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ คุณภาพการปฏิบัติงาน              

ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในดานการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ            

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

มาตรา 55 ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพ่ือดํารงไวซ่ึงความรู ความสามารถ ความชํานาญการ หรือความเชี่ยวชาญ

ในตําแหนง และวิทยฐานะท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณี ท่ีข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใดไมผ านการประเมินผล                      

การปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม ดังตอไปนี ้

(1) ให มีการพัฒนาข าราชการผู นั้ น ให สามารถปฏิบั ติ ง านในหน า ท่ี ได อย า ง                

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(2) ใหดําเนินการในมาตรการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร            

ทางการศึกษาตามมาตรา 37 หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี   

(3) ในกรณีท่ีผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                 

ในระดับท่ีกําหนดใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 110 (6) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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1.2 หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับระเบียบหรือขอกําหนดสําหรับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ                       

ของขาราชการครใูนประเทศไทย 

สํานักงาน ก.ค.ศ. ดาํเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยไดจัดทํามาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมถึงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และไดออกหนังสือเวียน                 

เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษาทุกหนวยไดทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย            

ตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยไดสรุปความเปนมาของรายละเอียดตามปกอน–หลังในการกําหนดระเบียบ              

และขอกําหนด ดานมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือใหมี 

วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  สรุปรายละเอียดความเปนมาของการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทย        

ป เลขท่ี ช่ือ 

การดําเนินการ (ตามมาตรา 42 และ มาตรา 54) 

บังคับใช 

(วัน/เดือน/ป) 
ปรับปรุง 

ยกเลิก  

(วัน/เดือน/ป) 
หมายเหตุ 

2548 

 

ว 2/48  การกําหนดใหขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 ดํารงตําแหนงหรือดํารงตําแหนง            

ที่มีวทิยฐานะ และใหไดรับเงินเดือน ตามพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

9 ก.พ. 48 - - - 

ว 25/48 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 29 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2552 (ว 17/52) ประมาณ 4 ป 9 เดือน 

ว 26/48 การใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวทิยฐานะชํานาญการหรอืชํานาญการพิเศษ (เปนกรณีพิเศษ) 30 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2552 (ว 17/52) ประมาณ 4 ป 9 เดือน 

ว 9/48 มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวทิยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 ส.ค. 2548 - 21 ต.ค. 2548 (ว 17/48) ประมาณ 1 เดือนเศษ 

ว 10/48 มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวทิยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ก.ย. 2548 - 21 ต.ค. 2548 (ว 17/48) ประมาณ 1 เดือนเศษ 

ว 11/48 มาตรฐานวทิยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  26 ก.ย. 2548 - 21 ต.ค. 2548 (ว 17/48) 27 วัน 

ว 17/48 มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวทิยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2548 - - - 

2551 ว 2/51 การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธกีารใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามแีละเล่ือนวทิยฐานะ 29 ก.พ. 2551 29 ก.พ. 2551 30 ก.ย. 2552 (ว 17/52)

ใหชะลอการใช 

ประมาณ 1 ป 7 เดือน 

(ใหชะลอการบังคับใช) 

2552 ว 17/52 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวทิยฐานะ 30 ก.ย. 2552 - - - 

2554 ว 5/54 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดเีดนที่ประสพผลสําเรจ็เปนที่ประจกัษ          

มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวทิยฐานะชํานาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ 

12 เม.ย. 2554 - 1 ส.ค. 56 (ว 13/56) ประมาณ 2 ป 3 เดือน 

ว 10/54 หลักเกณฑและวิธีการประเมนิขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธวิาส และสงขลา 

(เฉพาะพ้ืนที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) ใหมีวทิยฐานะชํานาญการและมหีรือเล่ือนเปนวทิยฐานะ             

ชํานาญการพิเศษ  

29 ก.ค. 2554 - - - 

ว 14/54 ขยายเวลาการเสนอรายชื่อขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการประเมนิ           

วิทยฐานะขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

8 ส.ค. 2554 - ขยายเวลา (ว5/54) - 

2555 ว 20/55 หลักเกณฑและวิธีการประเมนิขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธวิาส และสงขลา 

(เฉพาะพ้ืนที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) ใหมีวทิยฐานะชํานาญการและมหีรือเล่ือนเปนวทิยฐานะ           

ชํานาญการพิเศษ (กรณีทีม่ีการเปล่ียนตําแหนง) 

11 ก.ค. 2555 - - - 

2556 ว 13/56 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดเีดนที่ประสพผลสําเรจ็เปนที่ประจกัษ            

มีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวทิยฐานะชํานาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญทุกตําแหนง 

1 ส.ค. 2556 - - - 

2558 ว 7/58 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเล่ือนเปนวทิยฐานะ               

ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามขอตกลงในการพัฒนางาน 

11 พ.ค. 2558 - - 
(ใหชะลอการบังคับใช) 

2559 ว 1/59 การใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนที่ประสพผลสําเรจ็เปนที่ประจกัษมวีิทยฐานะหรอื

เล่ือนเปนวทิยฐานะชํานาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญทกุตําแหนง 

9 ก.พ. 2559 - - - 

2560 ว 20/60 การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 5 ก.ค. 2560 - - - 

ว 21/60 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มวีิทยฐานะและเล่ือนวทิยฐานะ  5 ก.ค. 2560 - - - 
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1.3 ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู                 

ท่ีสําคัญ  

รายละเอียดความเปนมาของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทย สรุปเปน 2 ดาน คือ 

1) ดานการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการคร ู

2) ดานการกําหนดหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

การคัดเลือกระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสําคัญในแตละดาน เนนคัดเฉพาะระเบียบหรือ

ขอกําหนด ท้ังท่ีอาจถูกยกเลิกไปแลวหรือยังมีการบังคับใชอยูในปจจุบัน แตเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

การกําหนดระเบียบและขอกําหนดท้ัง 2 ดาน ท่ีชัดเจน ดังมีรายละเอียดการคัดเลือกดังตอไปนี้  

1) ดานการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครู ไดแก 

ระเบียบหรือขอกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ ท่ีกําหนดไวตามหนังสือเวียน จํานวน 

5 ฉบับ ไดแก  

ฉบับท่ี 1 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2548             

เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว9/2548) 

บังคับใชเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2548 ยกเลิกการบังคับใชเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐาน

วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 17/2548)  

ฉบับท่ี 2 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2548               

เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 10/2548) 

บังคับใชเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2548 ยกเลิกการบังคับใชเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 ตาม ว 17/2548  

ฉบับท่ี 3 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2548             

เรื่อง มาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 11/2548) บังคับใชเม่ือวันท่ี                     

26 กันยายน 2548  ยกเลิกการบังคับใชเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 ตาม ว 17/2548  

ฉบับท่ี 4 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 17 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2548                 

เรื่อง มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 17/2548) 

บังคับใชเม่ือวันท่ี 21 ตลุาคม 2548 

ฉบับท่ี 5 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560               

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร                     

ทางการศึกษา สายงานการสอน (ว 20/2560) บังคับใชเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

โดยไดมีการยกเลิกการบังคับใช จํานวน 3 ฉบับ ไดแก ว 9/2548 และ ว 10/2548 

(ระยะเวลาบังคับใช 1 เดือนเศษ) และ ว 11/2548  (ระยะเวลาบังคับใช 27 วัน) ดังนั้น ระเบียบหรือ

ขอกําหนด ซ่ึงเปนระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวกับมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ียังใช
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บังคับอยูในปจจุบันและท่ีเปนผลจากการปรับปรุงการกําหนดระเบียบและขอกําหนดเดิม มี 2 ฉบับ ไดแก 

ฉบับท่ี 1 คือ ว 17/2548 มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฉบับท่ี 2 คือ ว 20/2560 เปนการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

2) ดานการกําหนดหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู 

ไดแก ระเบียบหรือขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู

ท่ีกําหนดไวตามหนังสือเวียน โดยจําแนก เปน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1) ระเบียบหรือขอกําหนดตามหลักเกณฑปกติ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก 

ฉบับท่ี 1 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันท่ี29 ธันวาคม 2548  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ               

(ว 25/2548) บังคับใชเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 ยกเลิกการบังคับใชเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552                   

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17/2552) 

ฉบับท่ี 2 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552                

(ว 17/2552) บังคับใชเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552  

ฉบับท่ี 3 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) บังคับใชเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

โดยไดมีการยกเลิกการบังคับใช จํานวน 1 ฉบับ ไดแก ฉบับท่ี 1 คือ ว 25/2548 

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

(ระยะเวลาบังคับใช 4 ปเศษ) แตเนื่องจากเปนหลักเกณฑท่ีเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงระเบียบและ

ขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู จึงถือวาเปนระเบียบ

และขอกําหนดท่ีสําคัญฉบับหนึ่ง สวนฉบับท่ี 2 คือ ว 17/2552 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ระยะเวลาบังคับใช 7 ปเศษนับถึงปจจุบัน) ซ่ึงเปน

หลักเกณฑท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน และฉบับท่ี 3 คือ ว 21/2560 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เปนฉบับท่ีมีการกําหนดระเบียบ

และขอกําหนดข้ึนใหม จึงถือวาเปนระเบียบและขอกําหนดท่ีสําคัญดวยเชนกัน   
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2.2) ระเบียบหรือขอกําหนดตามหลักเกณฑพิเศษ จํานวน 5 ฉบับ โดยจําแนกเปน 2 ประเภท 

ท่ีเรียกกันวา หลักเกณฑเชิงประจักษ และหลักเกณฑภาคใต ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) หลักเกณฑเชิงประจักษ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 

ฉบับท่ี 1 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2554  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีผลงานดีเดนท่ีประสพ

ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ                  

(ว 5/2554) บังคับใชเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2554 ยกเลิกการบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2556  

ฉบับท่ี 2 คือ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนท่ีประสพผลสําเร็จ              

เปนท่ีประจักษมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตําแหนง                

(ว 13/2556) บังคับใชเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2556  

(2) หลักเกณฑภาคใต จํานวน 2 ฉบับ ซ่ึงมีรายละเอียดสําคัญใกลเคียงกับหลักเกณฑ

ปกติ ไดแก  

ฉบับท่ี 1 คือ ว 10 ในหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันท่ี                  

29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   

ในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) ใหมี

วิทยฐานะชํานาญการและมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (ว 10/2554)  

ฉบับท่ี 2 คือ ว 20 ในหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันท่ี                

11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา 

ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชํานาญการ 

และมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนตําแหนง) (ว 20/2555)   

ดังนั้น จึงสรุปไดวาผลการศึกษาระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสําคัญ ซ่ึงพิจารณา             

ตามเกณฑการคัดเลือก คือ เปนระเบียบหรือขอกําหนดท่ียังมีการบังคับใชอยูในปจจุบัน หรือท่ีมีการยกเลิกแลว 

แตถือเปนระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเปนฉบับเริ่มตนท่ีสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการดําเนินงาน

เก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รวมท้ังสิ้น 6 ฉบับ ดังนี้ ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสําคัญ

เก่ียวกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ ไดแก ว 17/2548 และ ว 20/2560 หลักเกณฑ

การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ไดแก ว 25/2548 ว 17/2552 ว 21/2560 และ ว 1/2559  
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ความเปนมาของการกําหนดหลักเกณฑในการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู มีการเปลี่ยนแปลงเปน 2 ระยะท่ีสําคัญ ไดแก  

ระยะท่ี 1 คือ ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2551 ภายหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนรูปแบบของระบบ 

การจําแนกตําแหนงของขาราชการครูใหม ซ่ึงเปนการนําแนวคิดของการกําหนดตําแหนงและระดับ

ตําแหนงของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมาประยุกตใช โดยใหมีการยกเลิกหลักเกณฑ         

ในระบบท่ีเรียกวา ระบบซีเดิม และนําระบบท่ีเรียกวา ระบบแทง มาใช เพ่ือวัตถุประสงคในการแกปญหา             

ท่ีเปนจุดออนในการบริหาร งานบุคคล ท่ีนําระบบอาวุโสมาใชในการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหนง มากกวา

ท่ีจะเนนในเรื่องของความรู ความสามารถ ผลงานและผลการปฏิบัติงาน เนนการกําหนดตําแหนง               

โดยคํานึงถึงความยาก ความสําคัญและคุณภาพของงานท่ีรับผิดชอบ และเนนคุณสมบัติท่ีตองการสําหรับ

การปฏิบัติงานในแตละตําแหนง (Knowledge and ability required by the job) มหาวิทยาลัย 

สุ โขทัยธรรมาธิ ราช , 2551) จึ ง ทําให เ กิดการจํ าแนกมาตรฐานตําแหน งและวิทยฐานะข้ึน                          

โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะของขาราชการครูของประเทศไทยไวตามท่ี

ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ซ่ีงมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะเกิดข้ึนระหวาง ป พ.ศ. 2548 เริ่มจาก ว 25/2548 หลักเกณฑและวิธีการ                      

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซ่ึงบังคับใชเม่ือวันท่ี               

29 ธันวาคม 2548 และถูกยกเลิกการบังคับใช เ ม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 โดย ว 17/2552               

รวมระยะ เวลาในการบังคับใช ประมาณ 4 ป 9 เดือน  

ระยะท่ี 2 คือ ระหวางป พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูครั้งสําคัญ 2 ชวง ดังนี้ 

ชวงท่ี 1 มีการยกเลิกระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสําคัญ คือ ว 25/2548 และมีการกําหนด

ระเบียบหรือขอกําหนดข้ึนใหม ไดแก ว 17/2552 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร                  

ทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ บังคับใชเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลง                 

ท้ังมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน

ตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูในเวลาเดียวกัน และยังมีผลบังคับใชอยูจนปจจุบัน 

ชวงท่ี 2 มีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดข้ึนใหมอีก 2 ฉบับ  

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในอันท่ีจะปฏิรูประบบการบริหาร                 

งานบุคคลท้ังระบบ โดยเริ่มจากการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนง และมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตาม ว 20/2560 และการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ                 

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 

มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 จนถึงปจจุบันอีกฉบับหนึ่ง 
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2. ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการคร ู                 

ในประเทศไทย 

ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการขอใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู 

ในประเทศไทย สรุปเปนประเด็นใหญๆ ไดดังตอไปนี้ 

2.1 ปจจัยท่ีสงเสริมใหขาราชการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2.2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

2.3 ผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

2.4 ความพึงพอใจของครูตอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.5 คุณภาพของผลงานวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2.6 หลักเกณฑและกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการคร ูโดยมีรายละเอียดสรุปแตละประเด็น ดังนี้  

2.1 ปจจัยท่ีสงเสริมใหขาราชการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ 

นวลอนงค คํานันต อางถึงใน กนิษฐ ศรีเคลือบ (2553) สรุปปจจัย 4 ดาน ท่ีสงเสริมให

ขาราชการครขูอเลื่อนวิทยฐานะ มีดังนี้ 

1) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนตัว ไดแก การชอบคิดคนหาคําตอบ ความสนใจในผูเรียนและ

ปญหาของผูเรียน ความกระตือรือรน การรักความกาวหนาในอาชีพ และเจตคติท่ีดีตองานวิจัย 

2) ปจจัยดานบุคคลรอบขาง ไดแก การสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือนรวมงาน รวมท้ัง 

ผูบริหารความคาดหวังของเพ่ือนรวมงานและผูบริหาร และการเปนท่ียอมรับเรื่องคุณภาพของผลงาน       

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3) ปจจัยดานสิ่งตอบแทนท่ีไดรับ ไดแก ความกาวหนาในตําแหนงและเงินประจําตําแหนง  

การไดพัฒนาและแกปญหาเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของขาราชการครูและผูเรียน 

4) ปจจัยดานพ้ืนฐานการวิจัย ไดแก การเขาถึงแหลงความรู แหลงศึกษาคนควา ท่ีปรึกษา

เก่ียวกับวิจัย และแหลงทุนหรืองบประมาณในการวิจัย พ้ืนฐานความรูและประสบการณเก่ียวกับการวิจัย

ท่ีมี ซ่ึงเกิดจากการท่ีสถานศึกษามีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการสงเสริมการทําวิจัย 

สรุปไดวาปจจัยท่ีสงเสริมใหขาราชการครูเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาความกาวหนาของตนเอง 

ไดแก ปจจัยดานสวนตัว เขน คุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน การสนับสนุนจากบุคคล           

รอบขาง ปจจัยดานผลประโยชนท่ีไดรับ เชน คาตอบแทนตางๆ และ ปจจัยดานความรูพ้ืนฐาน เชน 

ความรูพ้ืนฐานดานการวิจัย 

 

 

 



23 
 

2.2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอใหมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู มีผลการศึกษา ดังนี้ 

ปทมา จันทรแกว (2554) ไดอธิบายถึงปญหาของขาราชการครูวา ขาราชการครูขาดผูเชี่ยวชาญ                   

ในการแนะนําการจัดทําผลงานทางวิชาการ ทําใหผลงานขาดคุณภาพในหลายสวน เชน ดานความเปนมา

และความสําคัญของปญหา ดานการปริทัศนเอกสารและการกําหนดกรอบแนวคิด ดานวิธีการดําเนินการ

วิจัย ดานการสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ และดานการนําเสนอรายงาน 

ณัฐนันท พงษธนาวิสิฐ (2553) พบวา ขาราชการครูผูทําผลงานไมมีความรูในการจัดพิมพ             

และการจัดทํารูปเลม อีกท้ังยังพบวา ขาราชการครูขาดทักษะในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ทําใหผล

งานวิชาการท่ีเนนการทําวิจัยสวนใหญ ไมเกิดองคความรูใหม เปนผลงานท่ีผูอ่ืนทําวิจัยไวมากแลว ทําใหไมเกิด 

ประโยชนสําคัญตอวงวิชาการและการปฏิบัติงาน 

จุไรรัตน แกวพลงาม (2553) สรุปวาขาราชการครูมีปญหาในเรื่องของการขาดทักษะสําคัญ

ในการเขียนผลงานทางวิชาการ  ไมทราบรูปแบบในการเขียนรายงานการวิจัยจึงทําใหการเขียนรายงาน

การวิจัยไมถูกตองตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการ ซ่ึงปญหาท่ีพบสวนหนึ่งอาจเกิดจากวิทยากร             

ท่ีอบรมใหความรูท่ีแตกตางกัน ทําใหขาราชการครูสับสนไมชัดเจนในการทําผลงานทางวิชาการ  

สุภัตรา ลี้ตะวงศ (2547) ใหขอสรุปวา ขาราชการครูสวนใหญไมมีความพรอมในเรื่องความรู                 

ความเขาใจในรูปแบบ และหลักเกณฑในการทําผลงานทางวิชาการ ไมมีเวลา รวมถึงคาใชจายในการทํา

ผลงานทางวิชาการ 

ประถม นิธุรมย (2551) พบวา ขาราชการครูขาดแหลงเรียนรู หนังสือเอกสาร รวมท้ังตํารา          

ท่ีใชในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

อดุลย มุทุกัณฑ (2551) พบวา ปญหาในเรื่องการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู 

สวนใหญเก่ียวกับการพิมพและการจัดทํารูปเลม รูปแบบไมถูกตองตามหลักวิชาการ ตัวอักษรไมเปนไป              

ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ไมเปนระบบเดียวกัน ครูผูทําผลงานไมมีความรูในการจัดพิมพและการจัดทํารูปเลม             

ขาดทักษะดานการใชงาน คอมพิวเตอรในการพิมพ ขาดการพิสูจนอักษร รูปแบบการอางอิงไมเปนระบบ

เดียวกัน ประโยชนของงานวิจัยสวนใหญเก่ียวกับปญหาพ้ืนฐานท่ัวไป ไมเกิดองคความรูใหม เปนผลงาน             

ท่ีมีผูอ่ืนทําไวมากแลว มีการใชภาษาพูดคอนขางมากในผลงาน ซ่ึงอานแลวภาษาหรือสํานวนจะไมมี               

ความไพเราะ การตรวจทานหรือการพิสูจนอักษรไมละเอียด จึงมักพบคําผิด คําตกหลน การเขียนเลข              

หนาหัวขอหรือหนาขอความยอยไมเปนระบบ 

 เสรี โตหนึ่ง (2547) ศึกษาวิจัย เรื่อง ปญหาการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครูใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 ของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 

ศึกษาจังหวัดบุรีรัมย พบวา ขาราชการครูมีภาระงานสอนและงานท่ีไดรับมอบหมายอ่ืนๆ มากเกินไป                
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อีกท้ังยังขาดแคลนแหลงความรูดานบุคคลท่ีจะคอยใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการ                

ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ การจัดทําและนําเสนอผลงานทางวิชาการ ขาดความรูดานเทคนิควิธีการ              

ของวิทยาการใหมๆ รวมถึง ขาดแคลนทุนทรัพยในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ทําใหขาดความพรอม                

ในการดําเนินการเพ่ือขอใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

กลาวโดยสรุป คือ ขาราชการครูสวนใหญไมมีความพรอมในการจัดทําผลงานทางวิชาการ              

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เนื่องจากปญหาและอุปสรรคดังตอไปนี้  

1) ภาระงานสอนและงานท่ีไดรับมอบหมายอ่ืนๆ มีมาก ทําใหไมมีเวลาศึกษาคนควาและ

จัดทําผลงานทางวิชาการ บางครั้งตองละท้ิงชั้นเรียน 

2) ขาดแคลนแหลงความรูและวิทยาการใหมๆ 

3) ขาดความรู ความเขาใจ ความถนัด เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและการจัดทําผลงาน               

ทางวิชาการ 

4) ขาดความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการในการขอเลื่อนวิทยฐานะ 

5) ขาดความรูในการจัดทําและนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

6) ขาดวิทยากรและผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนํา 

7) ขาดทุนทรัพยในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

สุธี ประจงศักดิ์ (2554) พบวา ขาราชการครูสวนใหญไมมีความพรอมดานความรู ความเขาใจ 

ในรูปแบบและหลักเกณฑในการทําผลงานทางวิชาการ มีความตองการเพ่ิมพูนความรูและวิทยฐานะ            

ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในเนื้อหาวิชาท่ีตรงกับสายงานของตนเอง 

สรุปไดวา ปญหาของขาราชการครู สวนใหญมาจากภาระงานท่ีมีมากเกินไป ขาดทักษะ

ความรู ขาดแหลงความรูท้ังดานเอกสารและดานตัวบุคคล และขาดทุนทรัพย ทําใหไมอาจพัฒนาตนเอง                      

และสร างความก าวหน า เ พ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู เ รี ยน                         

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.3 ผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู

อัฐพล อินตะเสนา (2552) สรุปผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลท่ีไดจากการประเมิน              

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู พบวา การท่ีขาราชการครูไดรับการประเมินใหเลื่อนวิทยฐานะ 

สงผลตอการเรยีนการสอนและการปฏิบัติงานของขาราชการครูใน 2 ดาน คือ ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

ดานคุณภาพการสอนของขาราชการคร ู

รัตนา ศรีเหรัญ (2553) ทําการศึกษาความสัมพันธของผลการเลื่อนระดับวิทยฐานะ                    

ของขาราชการครูกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พบวา ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนการเลื่อน

ระดับวิทยฐานะของขาราชการครู มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลทดสอบทางการศึกษาของผูเรียนท่ีศึกษา

อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ 
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บุญชวย ภักดี (2551) ทําการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูถึงคุณภาพการสอนของครูชํานาญการ 

และครูชํานาญการพิเศษ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวม 3 ดานดวยกัน    

คือ ดานความสามารถทางวิชาการ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และดานบุคลิกภาพ                

กอนและหลังไดรับการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ โดยศึกษาจากการรับรูของตนเอง 

และหัวหนากลุมสาระ พบวา คุณภาพการสอนของขาราชการครูภายหลังไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ             

ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ท้ัง 3 ดาน ตามการรับรูของตนเองและหัวหนากลุมสาระ มีคาเฉลี่ย             

ของคุณภาพการสอนสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับกอนไดรับการเลื่อนวิทยฐานะอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ             

ท่ีระดับ 0.05 และคุณภาพการสอน ของครูชํานาญการพิเศษมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูชํานาญการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สุธี  ประจงศักดิ์ (2554) ดําเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครู

ชํานาญการ ไปสูตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โดยพบวา 

1) ขาราชการครูมีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนนอกเหนือจากการสอนหลายอยาง 

ฉะนั้น หากจะทําผลงานทางวิชาการ ครูตองมีความมุงม่ัน ความตั้งใจจริง และความรับผิดชอบเปนอยางมาก 

2) การท่ีขาราชการครูมีวิทยฐานะ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพ่ิมข้ึนได เนื่องจากการจะมี

วิทยฐานะ ขาราชการครูตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียน รวมท้ังศึกษาสภาพปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคล              

ตามความเปนจริง คิดคนสื่อการสอน นวัตกรรมใหมๆมาใชในการเรียนการสอน และเนนผู เรียน                 

เปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง     

3) แมขาราชการครูจะมีภาระงานมาก แตก็สามารถมีสวนรวมกับชุมชน พัฒนาชุมชน               

โดยวิธีการใหความรู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไดเปนอยางดี การมีสวนรวมระหวาง

สถานศึกษา โดยผานขาราชการครู นอกจากจะทําใหเกิดความสามัคคีแลว ยังเปนการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูน

ความรูและประสบการณ เพ่ือท่ีจะนํามาใชในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะไดเปนอยางดี   

4) สิ่งท่ีเปนแรงจูงใจใหขาราชการครูทําผลงานทางวิชาการ ไดแก เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ                

เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานดานการเรียนการสอน และแกปญหาในชั้นเรียน และเงินวิทยฐานะท่ีเพ่ิมข้ึน            

จากเงินเดือนประจํา  

กลาวโดยสรุป การประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูนั้น สามารถเปนแรงจูงใจ               

ใหขาราชการครูพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพผูเรียน มีความมุงม่ัน มีความตั้งใจ รวมถึง

ความรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะสามารถผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพได และในทางกลับกัน ผลงานทางวิชาการ 

ท่ีผลิตออกมา ก็สามารถสะทอนถึงคุณภาพของขาราชการครูไดดวยเชนกัน  
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2.4 ความพึงพอใจของครูตอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลําจวน สุขคุม (2550) ศึกษารูปแบบการนําเสนอการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ โดยดําเนินการ 

สอบถามความคิดเห็นของผูท่ีเขารวมประชุม พบวา สวนใหญแลวเห็นดวยอยูระหวางรอยละ 50–80                

สวัสดิ์ ชาวบัวใหญ (2549) ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน             

เพ่ือใหขาราชการครูมีวิทยฐานะชํานาญการ ตามความคิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นวาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให

ขาราชการครูมีวิทยฐานะชํานาญการท้ังในภาพรวมและรายดานมีความเหมาะสมในระดับมาก                  

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ตามลําดับ ดังนี้ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)                 

ดานการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี และดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สรุปไดวาขาราชการครูมีความพึงพอใจเก่ียวกับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเกินกวา

รอยละ 50 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ดานการประเมิน 

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏบิัติหนาท่ี และดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.5 คุณภาพของผลงานวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ปทมา จันทรแกว (2554) ศึกษาคุณภาพงานวิจัยเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูระดับ

ชํานาญการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหคุณลักษณะงานวิจัยของขาราชการครูท่ีผานและ        

ไมผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ 2) เปรียบเทียบคุณภาพงานวิจัยของขาราชการคร ู

ท่ีผานและไมผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการ และ 3) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง

คุณภาพงานวิจัยของขาราชการครูกับการผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ              

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ รายงานวิจัยของขาราชการครูท่ีใชเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ จํานวน 120 เลม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

1) คุณลักษณะงานวิจัยของขาราชการครูท่ีผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการ

พิเศษ สวนใหญเปนงานวิจัยของขาราชการครูเพศหญิง และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท          

ซ่ึงสวนใหญทําการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1, 3, 4 และ 5 โดยมีประเด็นการทําวิจัยเก่ียวกับการอาน และการฟง และสวนใหญ            

เปนงานวิจัยท่ีมีสมมติฐานแบบมีทิศทาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชนวัตกรรมเปนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตาราง  

2) คุณลักษณะงานวิจัยของขาราชการครูท่ีไมผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการ 

พิเศษสวนใหญ เปนงานวิจัยของขาราชการครูเพศชาย และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี                 

ซ่ึงสวนใหญทําการศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และสวนใหญเปนงานวิจัยท่ีไมมีสมมติฐาน ศึกษาจากกลุมประชากร 

นวัตกรรมเปนเอกสารประกอบการสอนและแบบฝกทักษะ เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสังเกต  



27 
 

3) งานวิจัยของขาราชการครูท่ีผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ                

มีคุณภาพสูงกวางานวิจัยของครูท่ีไมผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังในภาพรวม และรายดาน ไดแก ความเปนมาและความสําคัญของปญหา การปริทัศน

เอกสารและการกําหนดกรอบแนวคิด วิธีการดําเนินการวิจัย การสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะและ              

การนําเสนอรายงาน  

4) คุณภาพงานวิจัยของขาราชการครูมีความสัมพันธทางบวกกับการผานเกณฑการเลื่อน             

วิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

เทากับ 0.98 

ผลการวิจัยสรุปไดวา คุณภาพของงานวิจัยของขาราชการครูสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธ

เชิงบวกกับคุณภาพของขาราชการคร ู

2.6 หลักเกณฑและกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการคร ู

กนิษฐ ศรีเคลือบ (2553) ศึกษาหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู              

และกลยุทธการขับเคลื่อนท่ีพึงประสงค : การวิจัยแบบพหุวิธี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหและ

เปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและกลยุทธการขับเคลื่อนแบบเดิม

และแบบใหม 2) วิเคราะหและเปรียบเทียบผลของการใชหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครู และกลยุทธการขับเคลื่อนแบบเดิมและแบบใหมท่ีเกิดกับครูและนักเรียนจําแนกตามภูมิหลัง

ของครู และ 3) วิ เคราะหหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูและกลยุทธ              

การขับเคลื่อนท่ีพึงประสงคตามมุมมองของผู เก่ียวของ โดยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ              

ผู ท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑและใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาผลของการใชหลักเกณฑการประเมิน                 

เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะครู ท้ังแบบเดิม (ว 25/2548) และแบบใหม (ว 17/2552) กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการคร ู              

คศ. 2 และ คศ. 3 ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 409 คน ผลการวิจัยมีดังนี้  

1) ในภาพรวมหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครูแบบเดิมและ            

แบบใหม มีความแตกตางกันในเรื่องของการประเมินในสวนผลการปฏิบัติงานเทานั้น หลักเกณฑแบบใหม 

จะเนนไปท่ีผล ท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน สวนหลักเกณฑการประเมินแบบเดิมจะเนนไปท่ีเอกสารหรือรายงาน              

ท่ีผูขอรับการประเมินทําการสงเขามา สําหรับกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑฯ แบบเดิมและแบบใหมไปสู

ขาราชการครู พบวา มีความแตกตางกันในหนวยงานระดับนโยบาย (ก.ค.ศ.) คือ การขับเคลื่อนหลักเกณฑ

แบบเดิมใชการชี้แจงกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพรอมกันท่ัวประเทศ แตหลักเกณฑการประเมินแบบใหม                  

ใชการชี้แจง โดยแยกชี้แจงกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามภูมิภาค 4 ภูมิภาค  
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2) ผลของการใชหลักเกณฑฯ พบวา  

2.1) ขาราชการครูมีการรับรู ท่ีถูกตองเก่ียวกับสาระของหลักเกณฑและความยาก         

ในการนําหลักเกณฑไปปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง การรับรูท่ีถูกตองเก่ียวกับสาระของหลักเกณฑฯ 

แบบเดิมสูงกวาแบบใหมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และไมแตกตางเม่ือจําแนกตามภูมิหลัง 

ความยากในการนําหลักเกณฑแบบเดิมไปปฏิบัติมีคาแตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน  

2.2) ขาราชการครูในท้ัง 2 วิทยฐานะ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก             

ทุกดานและไมแตกตางเม่ือจําแนกตามภูมิหลัง โดยขาราชการครูท้ัง 2 วิทยฐานะมีคุณภาพการปฏิบัติงาน       

อยูในระดับมาก โดยขาราชการครู คศ.3 มีคาเฉลี่ยสูงกวาขาราชการครู คศ. 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                    

ท่ีระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับมากท้ัง 2 วิทยฐานะ และไมมีความแตกตาง 

เม่ือจําแนกตามภูมิหลัง  

3) ขอเสนอแนะของงานวิจัย ระบุวา หลักเกณฑฯและกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑฯ           

ท่ีพึงประสงคควรจะเนนหลักเกณฑฯท่ีขาราชการครูสามารถทําผลงานไปพรอมกับการปฏิบัติงานประจําวัน 

ควรจัดใหมีหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกครู ทําการประเมินในสภาพจริง และเนนการประเมิน                

ท่ีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของขาราชการครูมากกวาการทําผลงานทางวิชาการ 

ปยนุช เปยมวิริยวงศ (2558) ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบการประเมินผล                

การปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนรวม 3 แหง พบวา บุคลากรภายในโรงเรียนสวนใหญมองประโยชน         

ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกตางกันไปตามตําแหนง โดยขาราชการครูผูสอนเห็นวาการประเมินผล

การปฏิบั ติ งานมีประโยชนนอย ในขณะท่ีผูบริหารโรงเรียนจะเห็นประโยชนและความสําคัญ                      

ของการประเมินผลการปฏิบัติงานวา ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาข้ึน จะเพ่ิมบทบาท                

การมีสวนรวมของขาราชการครูในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน รวมถึง                

การสะทอนผลการประเมินตนเอง 

สรุปไดวาหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะชวยในการสะทอนผล            

ตอคุณภาพขาราชการครู ผูเรียน และองคกร ในแงของการมีสวนรวมได และองคกรกลางดานการบริหาร

บุคคลควรกําหนดกลยุทธ ในการขับเคลื่อนหลักเกณฑอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสงเสริมใหเกิดผลดังกลาว 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

หลายประเทศท่ัวโลกมีการดําเนินการดานการใหมีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู               

เชนเดียวกับในประเทศไทย แตสวนใหญจะใชคําวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และจากการศึกษา

ผลงานวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการปฏบิัติงานของครูปรากฏในรายงานผลการวิจัย เรื่อง How do other 

countries evaluate teachers? (William and Engel, 2013) ท่ีมีการแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการประเมิน         
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ผลการปฏิบัติงานของครูท่ัวโลก โดยนับตั้งแตป 2005 ท่ีองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  

(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ท่ีไดทําการเผยแพรรายงานวิจัย  เรื่อง

Teachers Matter ท่ีเนนเอาไววา “คุณภาพของครูเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอผลลัพธการเรียนรูของนักเรียน”           

ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองฝกอบรมครูและสนับสนุนใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

อยางโปรงใสและเปนธรรม รายงานฉบับนี้ ยังเชื่อวาผูเรียนจะดีมีคุณภาพไดก็ตอเม่ือครูมีความม่ันคง                

ในการจางงาน การปฏิบัติงาน และตองมีงานท่ีดีทําอยางตอเนื่อง ซ่ึงรายงานฉบับนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ           

ท่ีทําใหประเทศตางๆ ท่ัวโลกหันมาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใหม 

รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูท่ีมีแนวโนมจะถูกนํามาใชมากข้ึนท่ัวโลก            

ในปจจุบันนี้ คือ การประเมินคุณภาพครูจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Student 

Achievement Test) ซ่ึงผูกําหนดนโยบายทางการศึกษามองวาผลการทดสอบ (Test Results) เปนการ

ประเมิน ผลการเรียนรูของผูเรียนและสถานศึกษา อยางไรก็ตามประเทศตาง ๆ สวนใหญก็ยังไมไดใช

วิธีการประเมินท่ียึดถือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Student Achievement Test) มาใชเปนพ้ืนฐาน 

(Primary) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในบางระบบ

จะเปนเรื่องระหวางครูกับผูบริหารเทานั้น บางระบบก็ประเมินโดยใหเพ่ือนครูดวยกันสะทอนผลการสอน

ของครูกันเอง 

นอกจากนี้ ยังระบุวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจพิจารณาจาก 2 สวน คือ 

ความรับผิดชอบ (Accountability) และการสอน (Instruction) ซ่ึงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูจะแตกตางกันนั้นข้ึนอยูกับรูปแบบของความรับผิดชอบ (Model of Accountability) ท่ีไดนํามาใช 

และโดยท่ัวไปแลวการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของครูท่ีเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบและการสอน 

ประกอบดวย 

1) ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ (Professional Accountability) ซ่ึงเปนการประเมินผล             

ตามบรรทัดฐานทางวิชาชีพ (Professional Norms) รวมกับการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานจากเพ่ือนรวม

วิชาชีพ (Peer Assessment) 

2) ความรับผิดชอบตอองคกร (Organizational Accountability) ซ่ึงจะเก่ียวของกับโครงสราง 

บรรทัดฐาน แรงจูงใจ และการลงโทษอยางเปนทางการของหนวยงาน 

3) ความรับผิดชอบตอตลาด (Market Accountability) ซ่ึงจะเปนเรื่องของการสงมอบ

บริการท่ีดีใหกับผูบริโภค (ผูเรียน) โดยมองจากประสิทธิผลของสถานศึกษาและครู รวมไปกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน  

4) ความรับผิดชอบตอพอแมผูปกครอง ชุมชน (Parental Community Accountability) 

ซ่ึงเปนเรื่องของการมองจากลางข้ึนบน แบบไมเปนทางการ เปนแรงกดดันของพอแมผูปกครอง ชุมชน และ

สังคมตอสถานศึกษา ครู และผูเรียน 
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จากรายงาน เรื่อง Teacher Career Advancement Initiatives: Lessons Learned from Eight  

Case Studies (National Network of State Teachers of the Year (NNSTOY, 2016) แสดงขอมูลเก่ียวกับ

ความก าวหน าในวิ ชาชีพครู  (Teacher Career Advancement)  ใน  2  ประเด็น  คื อ องคประกอบ               

ของความกาวหนาในวิชาชีพครู และเง่ือนไขความสําเร็จในการกาวเขาสูเสนทางความกาวหนาและความยั่งยืน

ในวิชาชีพครู ซ่ึงองคประกอบของความกาวหนาในวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1) บทบาทความเปนผูนําของครู เกณฑมาตรฐานในการคัดเลือก และกระบวนการคัดเลือก 

(Teacher Leader Roles, Eligibility Criteria and the Selection Process) การเปดโอกาสในการทํางาน 

รวมกันของครู (Opportunities for Collaboration/Released Time) 

2) คาตอบแทน (Compensation) 

3) การสอนงานและการประเมินจากเพ่ือนรวมงาน (Peer Coaching/Peer Evaluation) 

4) การพัฒนาวิชาชีพของครูและครูผูนํา (Professional Development of Teachers 

and Teacher Leaders) 

5) การรับฟงความคิดเห็นของครู (Teacher Voice in School Leadership) 

และเง่ือนไขความสําเร็จในการกาวเขาสูเสนทางความกาวหนาและความยั่งยืนในวิชาชีพครู ประกอบดวย            

5 เง่ือนไข ดังตอไปนี้  

5.1) ความพรอม (Readiness) อาทิ ความรวดเร็วในการปฏิบัติ  

5.2) ภาวะผูนํา (Leadership) อาทิ ความเปนผูนําท่ีเขมแข็งและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  

5.3) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Involvement) อาทิ ครู 

ผูบริหาร สมาคม สหภาพครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พอแมผูปกครอง และชุมชน 

5.4) วัฒนธรรมโรงเรียน (School Culture) อาทิ ครูผูนํามีบทบาทสําคัญในการสราง            

ความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการสรางวัฒนธรรมโรงเรียนท่ีดี 

5.5) ความยั่งยืนดานเงินทุนเพ่ือการพัฒนาครู (Funding Sustainability) เชน การมี            

แหลงทุน การวางแผนการใชเงิน  

ผลสรุปจากรายงานท่ีกลาวมาขางตน นําไปสูการสืบคนขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานตําแหนง              

และมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ คือ 

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.2 ประเทศออสเตรเลีย  

3.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ)  

3.4 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)  

3.5 ประเทศสิงคโปร  
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ดังรายละเอียดการสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน 5 ประเทศ

ขางตน ตอไปนี้  

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 การศึกษารายงานเรื่อง Creating Sustainable Teacher Career Pathways: 21st Century 

Imperative ของ  National Network of State Teachers of the Year (NNSTOY) and Center for 

Education Effectiveness (2014) พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดตําแหนงและระดับของวิทยฐานะ           

ของครูผูสอนในสถานศึกษา ตามลําดับ ดังนี้ 

1) คร ู(Teacher) 

2) ครท่ีูไดรับการบรรจุ (Established Teacher) 

3) ครชูํานาญการ (Advanced Teacher) 

4) ครชูํานาญการพิเศษ (Distinguished Teacher) 

5) ครูเชี่ยวชาญ (Expert Teacher) 

และกําหนดใหมีหลักเกณฑในการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงและระดับวิทยฐานะ โดยพิจารณา                 

จากรายงานผลการจัดอันดับประสิทธิภาพข้ันสูง (Highly Effective Rating) ท่ีแสดงผลคะแนน              

การประเมินการปฏิบัติงานของครูในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1)  ทักษะการสอน (Teaching Skills) 

2) ความรูและความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน (Knowledge and Responsibilities) 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการของผูเรียน (Promoting the Academic Growth of Students) 

4) การประเมินผลการเรียนการสอน (Classroom Evaluations) 

ดังแสดงในตัวอยางคูมือการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใชสําหรับการพิจารณา          

เลื่อนตําแหนงของครูในเขตแมรรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กนิษฐ ศรีเคลือบ, 2553) ท่ีระบุวัตถุประสงค              

ของหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูไว 9 ขอ ตอไปนี้ 

1) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

2) เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศโดยตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

3) เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

4) เพ่ือรักษาคุณภาพการสอนของครูใหอยูในระดับสูง 

5) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 

6) เพ่ือการทํางานรวมแบงปนกลยุทธและความคิดทางการศึกษา 

7) เพ่ือสงเสริมการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพระหวางสถานศึกษาและชุมชน 

8) เพ่ือใหครูมีการพัฒนาในหนาท่ีการงาน 

9) เพ่ือปรับปรุงและเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูเรียน 
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นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

ใน 4 ดาน คือ 

1) ดานกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู เทคนิค

วิธีการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู วัตถุประสงคของการเรียน องคความรูของวิชา สื่อการสอน             

การบริหารจัดการเวลา ความสามารถในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน และการประเมินผลการเรียนรู 

2) ดานการจัดการชั้นเรียน ประกอบดวยสิ่งแวดลอมของหองเรียนและพฤติกรรม                 

ของนักเรียน 

3) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ประกอบดวยความสัมพันธกับผูเรียน และบุคลากรอ่ืน

ทางการศึกษา รวมถึง ผูปกครอง 

4) ดานความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ ประกอบดวย การมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาสาขา

อาชีพ การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ความรับผิดชอบตอโรงเรียน เม่ืออยูนอก

หองเรียน และความเปนมืออาชีพ การมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพ มีความมุงม่ันในการทํางาน การปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ  

3.2 ประเทศออสเตรเลีย  

 การศึกษารายงานเรื่อง Australian Teacher Professional Standards Explained Catholic 

Education Diocese of Parramatta (2016) พบวา ประเทศออสเตรเลียไดกําหนดตําแหนงและระดับ             

วิทยฐานะของครูผูสอนในสถานศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 

1) ครบูรรจุใหม (Graduate Teacher) 

2) ครชูํานาญการ (Proficient Teacher) 

3) ครูชํานาญการพิเศษ (Highly Accomplished Teacher) 

4) ครรูะดับหัวหนา (Lead Teacher) 

และกําหนดใหมีหลักเกณฑในการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงจําแนกตามระดับวิทยฐานะดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

1) ครูบรรจุใหม ตองมีความรูทักษะและประสบการณท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

2) ครชูํานาญการ ตองมีหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือรับการประเมิน เชน รายงานผลการเรียน              

การสอน รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป ท่ีแสดงใหเห็นผลการปฏิบัติงาน ดังรายการตอไปนี้ 

2.1) รูจักผูเรียนของตนเองและรูวาผูเรียนแตละคนมีรูปแบบการเรียนรูอยางไร 

2.2) รูในเนื้อหาท่ีจะสอนและรูวาจะสอนอยางไร  

2.3) มีแผนการจัดการเรียนการสอนและนําแผนไปใชอยางมีประสิทธิผล 

2.4) สรางและรักษาสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวย และปลอดภัย 

2.5) ประเมินผลและจัดทํารายงานการเรียนผลการเรียนรูของผูเรียน 
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2.6) มีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ 

2.7) มีทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน 

3) ครูชํานาญการพิเศษและครรูะดับหัวหนา  

3.1) คุณสมบัติอ่ืนๆสําหรับครูชํานาญการพิเศษและครรูะดับหัวหนา 

3.2) เปนพลเมืองออสเตรเลียหรือชาวตางชาติท่ีไดรับวีซาอยูอาศัยถาวร 

3.3) ไดรับการลงทะเบียนอยางสมบูรณแบบจากหนวยงานท่ีดูแลดานครู 

3.4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับการประเมิน “ระดับพึงพอใจ” 

3.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) 

การศึกษารายงาน เรื่อง Developing Shanghai’s Teachers (Center on International 

Education Benchmarking, 2016) พบวา สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) ไดกําหนดตําแหนงและ

ระดับของวิทยฐานะของครูผูสอนในสถานศึกษาตามลําดับดังนี้ 

1) ครูระดับตน (Junior–Level) แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 11–13 

2) ครูระดับกลาง (Middle–Level) แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 8-10 

3) ครูระดับสูง (Senior–Level) แบงเปน 6 ระดับ คือ ระดับ 5-7 เทียบเคียงกับตําแหนง         

รองศาสตราจารยในระดับอุดมศึกษา และระดับ 1–4 เทียบเคียงกับตําแหนงศาสตราจารย                

ในระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนั้น ยงักําหนดใหมีหลักเกณฑในการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงและระดับวิทยฐานะ              

โดยพิจารณาจาก 3 องคประกอบ คือ 

1) การทดสอบความเขาใจและความรูพ้ืนฐานเรื่องวิชาชีพครู (Comprehensive Test for 

General and Professional Education) 

2) ความรู และ ทักษะทางการสอนและการดู แล เ ด็ก  ( Teaching and Childcare 

Knowledge and Skills) 

3) ความรูในเรื่องวิชาเอกและความสามารถในการสอน (Subject Knowledge and 

Teaching Ability) 

การประเมินครูผูสอนระดับอนุบาล จะใชเกณฑการประเมินขอ 1 และ 2 สวนการประเมิน

ครูผูสอนระดับประถม มัธยมตน และมัธยมปลาย จะใชเกณฑการประเมินท้ัง 3 ขอ และในการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะ จะใชวิธีการทดสอบความรู โดยการทดสอบ

ขอเขียนและการสัมภาษณ ซ่ึงในสวนการทดสอบขอเขียน มีการกําหนดแบบทดสอบขอเขียน 2–3 แบบ  

ท่ีครอบคลุมในเรื่องของทักษะ ความรู วิธีการสอน เนื้อหาวิชาเฉพาะ และเนื้อหาดานจิตวิทยา ซ่ึงจะใช

เวลา 120 นาที ในการทดสอบ และจะใชเวลา 20 นาที ในสวนของการสอบสัมภาษณ  
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สําหรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการของครูระดับสูง (Senior–Level) มีขอกําหนดเพ่ิมเติม 

วาตองผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนั้น ยังกําหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม ดังตอไปนี้  

1) ตองเปนผูมีจรรยาบรรณในการทํางาน (เกณฑท่ีใหความสําคัญท่ีสุด) 

2) ตองเปนผูมีศักยภาพในการสอนและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัย          

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีเอกสารหรือผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพระดับอําเภอ  

3) ตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

4) ตองมีประสบการณในการสอนไมต่ํากวา 5 ป 

5) กรณีเปนครูผูสอนในระดับมัธยมท่ีสอนในพ้ืนท่ีชนบท จะไดรับคะแนนเพ่ิมเปนพิเศษ 

3.4 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

การศึกษารายงาน  เรื่อง Teachers in the Asia-Pacific: Career Progression and 

Professional Development (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), 2016) พบวา สาธารณรัฐเกาหลีไดกําหนดตําแหนงและระดับของวิทยฐานะของครูผูสอน                

ในสถานศึกษาตามลําดับดังนี้ 

1) ครูระดับ 2 (Grade 2 Level Certified) 

2) ครูระดับ 1 (Grade 1 Level Certified) 

3) ครูระดับเชี่ยวชาญ (Master Teacher) หรือรองอาจารยใหญ (Vice principal) 

และกําหนดใหมีหลักเกณฑในการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนง โดยพิจารณาประเมินใน 3 องคประกอบ 

ไดแก ประสบการณการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม มีคะแนนรวม 200 คะแนน และมีคะแนน 

แยกตามองคประกอบดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ประสบการณการทํางาน (Work Experience) คะแนน 70 คะแนน ซ่ึงแตละระดับข้ัน                  

จะอาศัยประสบการณการสอนไมเทากัน เชน ครูระดับเชี่ยวชาญจะตองมีประสบการณการสอนไมนอยกวา   

15 ป และไดรับการประเมินทุก 4 ป  

2) ผลการปฏิบัติงาน (Performance) คะแนน 100 คะแนน ซ่ึงเปนการประเมินดานทัศนคติ

ของครู ศักยภาพการสอน การจัดการในชั้นเรียน และความสามารถในการสอน ซ่ึงจะตองมีคะแนนประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน ไมต่ํากวา 70 คะแนน จึงจะไดรับการเลื่อนตําแหนง   

3) การฝกอบรม (Training) คะแนน 30 คะแนน  
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3.5 ประเทศสิงคโปร 

การศึกษารายงาน เรื่อง Career Information (Ministry of Education, Singapore, n.d., 2017) 

และ Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching (OECD, 2013) ซ่ึงพบวา 

ประเทศสิงคโปรไดกําหนดตําแหนงและระดับของวิทยฐานะของครูผูสอนในสถานศึกษาตามลําดับดังนี้ 

1) ครูประจําชั้นเรียน (Classroom Teacher) 

2) ครูระดับอาวุโส (Senior Teacher)  

3) ครูระดับหัวหนา (Lead Teacher) 

4) ครูระดับเชี่ยวชาญ (Master Teacher) 

5) ครูระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (Principal Master Teacher) 

ประเทศสิงคโปรใชวิธีการในการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงทางวิชาการของครูไว            

อยางหลากหลาย เชน ใชการสังเกต ใชผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน ใชผลการประเมินตนเอง และ

ใชผลการประเมินจากเพ่ือนรวมงาน ฯลฯ โดยพิจารณาจากผลการประเมินดานตางๆ ดังตอไปนี้  

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป (Performance Grade on Annual Appraisal) 

2) ผลการคาดคะเนศักยภาพของครู (Teacher’s “Current Estimated Potential”: CEP) 

3) ผลการประเมินความเปนมืออาชีพ (Professional Portfolio) 

4) ผลดานการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน (Contribution to School and Community) 

5) ผลดานการสนับสนุนพัฒนาเพ่ือนรวมงาน (Contribution to Colleagues’ Development) 

6) ผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม (Success of their Students, 

Academic Success and Holistic Development) 

จึงสรุปไดวาในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) เกาหลีใต                

และสิงคโปร มีระบบการจําแนกครูออกเปนระดับเชนเดียวกับประเทศไทย และในการพิจารณาประเมิน            

ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนระดับ จะดําเนินการในประเด็นท่ีสรุปไดดังนี้  

1) คุณสมบัติเบื้องตน 

1.1) ดานการศึกษา ซ่ึงมีระบุวา ครูควรมีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป  

1.2) ดานประสบการณการทํางาน ซ่ึงมีระบุวา ครูควรมีประสบการณในการสอนไมต่ํา

กวา 5 ป ในการท่ีจะขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ  

2) ผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีระบุไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 

2.1) ทัศนคติของคร ู

2.2) จรรยาบรรณในการทํางาน  

2.3) ศักยภาพการสอน ความสามารถในการสอน 

(1)  ดานความรู ไดแก เนื้อหาในวิชาเอก ความเขาใจและความรู พ้ืนฐาน          

เรื่องวิชาชีพครู ความรูทางการสอนและการดูแลเด็ก 
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(2)  ดานการจัดการในชั้นเรียน ไดแก ทักษะตางๆ เชน ทักษะทางการสอนและ

การดูแลเด็ก ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ทักษะ

การสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน การสนับสนุน               

การพัฒนาเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล 

(3) ดานกระบวนการเรียนการสอน คือ รูจักผูเรียน รูวาจะสอนอยางไร ออกแบบ

แผนการจัดการเรียนการสอนและนําแผนไปใชอยางมีประสิทธิผลอยางไร ประเมินผลและจัดทํารายงาน 

การเรียนผลการเรียนรูของผูเรียนหรือการจัดการชั้นเรียนอยางไร และสรางและรักษาสภาพแวดลอม                

การเรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยและปลอดภัยใหผูเรียนไดอยางไร 

(4)  ดานผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ผลการเรียน

การสอนในชั้นเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการของผูเรียน 

(5)  ดานความเปนมืออาชีพ ไดแก ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ 

การมีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ 

(6)  ดานอ่ืนๆ เชน ผลการฝกอบรม การสอนในพ้ืนท่ีชนบทหางไกล การสอนในโรงเรียน 

การศึกษาพิเศษท่ีอาจไดรับการพิจารณาคะแนนเพ่ิมเปนพิเศษ และผลการคาดคะเนศักยภาพของครู 

3) รูปแบบและวิธีการประเมินอ่ืนๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1) การประเมินคุณภาพครูจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

(Student Achievement Test) หรือผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการของผูเรียน (Promoting the Academic  

Growth of Students) และการประเมินผลการเรียนการสอน (Classroom Evaluations) 

3.2) การประเมินใชวิธีการอยางหลากหลาย เชน ใชการสังเกต ใชผลสัมฤทธิ์                    

ทางการศึกษาของผูเรียน ใชผลการประเมินตนเอง และใชผลการประเมินจากเพ่ือนรวมงาน โดยใหเพ่ือนครู 

ดวยกันสะทอนผลการสอนของครูกันเอง 

 3.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีพิจารณาจากความรู รวมกับความรับผิดชอบ               

ในการปฏิบัติงาน (Knowledge and Accountability) อาทิ ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ (Professional 

Accountability) ความรับผิดชอบตอองคกร (Organizational Accountability) ความรับผิดชอบตอตลาด 

(Market Accountability) และตอพอแมผูปกครอง ชุมชน (Parental  Community Accountability)                                                         

 3.4)  การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีพิจารณาจากทักษะการสอน (Teaching Skills) ในดาน

ตางๆ เชน ดานกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวย การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู เทคนิควิธีการ

จัดการเรียนรู การจัดการเรียนรู วัตถุประสงคของการเรียน องคความรูของวิชา สื่อการสอน การบริหาร

จัดการเวลา ความสามารถในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน และการประเมินผลการเรียนรู ดานการ

จัดการชั้นเรียน ประกอบดวย สิ่งแวดลอมของหองเรียน พฤติกรรมของนักเรียน และดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ประกอบดวย ความสัมพันธกับผูเรียน บุคลากรอ่ืนทางการศึกษา รวมถึง ผูปกครอง  
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3.5) การประเมินดานอ่ืนๆท่ีนาสนใจ มีดังตอไปนี้  

(1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป (Performance Grade on Annual 

Appraisal) 

(2) ผลการคาดคะเนศักยภาพของครู (Teacher’s Current Estimated Potential: CEP)  

(3) ผลการประเมินความเปนมืออาชีพ (Professional Portfolio) 

(4) ผลดานการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน (Contribution to School and 

Community) 

(5) ผลดานการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน (Contribution to Colleagues’ 

Development) 

(6) ผลสัมฤทธิ์เชิงวิชาการและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม (Success of their  

Students, Academic Success and Holistic Development) 

4)  องคประกอบของความกาวหนาในวิชาชีพครู พิจารณาจาก 5 องคประกอบ ดังนี้ 

     4.1)  บทบาทความเปนผูนําของครู เกณฑมาตรฐานในการคัดเลือก และกระบวนการ

คัดเลือก (Teacher Leader Roles, Eligibility Criteria and the Selection Process) การเปดโอกาสในการ

ทํางานรวมกันของคร ู(Opportunities for Collaboration/Released Time) 

 4.2) คาตอบแทน (Compensation) 

 4.3) การสอนงานและการประเมินจากเพ่ือนรวมงาน (Peer Coaching/Peer Evaluation) 

 4.4) การพัฒนาวิชาชีพของครูและครูผูนํา (Professional Development of Teachers 

and Teacher Leaders) 

 4.5) การรับฟงความคิดเห็นของครู (Teacher Voice in School Leadership) 

4. ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ในรายงาน

ผลการวิจัย เรื่อง How Do other Countries Evaluate Teachers? (Williams and Engel, 2013)    

และรายงานเรื่อง Teachers Matter ท่ีเนนวา “คุณภาพของครูเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอผลลัพธการ

เรียนรูของนักเรียน”ขององคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD : Organization for 

Economic Cooperation and Development) ท่ีมีการเผยแพรเก่ียวกับแนวโนมในการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของครู ท่ัวโลก รวมถึง รายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดตําแหนงและหลักเกณฑ            

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศท่ีกลาวมาขางตนแลว การศึกษาวิจัยของตางประเทศ               

ท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครยูังมีปรากฏดังรายละเอียดตอไปนี้  
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Heneman, Anthony, Kimball & Odden (2006) ทําการวิจัยเก่ียวกับการประเมินผล

การปฏิบัติงาน โดยอิงมาตรฐานกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พบวา 1) ความสัมพันธระหวางคะแนนประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานแบบอิงมาตรฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนมีความสัมพันธในเชิงบวก                

2) ครูและผูบริหารตอบสนองตอการประเมินแบบอิงมาตรฐานในเชิงบวก กลาวคือ ครูมีความเขาใจ

มาตรฐานและเกณฑในการประเมินและผูบริหารสวนใหญ ยอมรับเกณฑสมรรถนะในการปฏิบัติงานและ

ระบบการประเมิน 3) ระบบการประเมิน  มีผลเชิงบวกตอการปฏิบัติการสอนของครู โดยสามารถสะทอน

ผลของการปฏิบัติการสอนของครูไดมากข้ึน ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน รวมถึง               

การบริหารจัดการหองเรียนท่ีดีข้ึน และ 4) การออกแบบ และกระบวนการท่ีใชในการทดลอง ไดสะทอน

ใหเห็นวา ควรมีการฝกอบรมท่ีเนนสรางความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา และการแสดงออกดานสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของครู และการฝกอบรมผูประเมินผลการปฏิบัติงานในการรวบรวม เอกสารขอมูลและ

นําเกณฑมาตรฐานไปใช จากผลการวิจัยดังกลาว อาจสรุปไดเปน 3 ประเด็นสําคัญดังนี้ 

1) ดานตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของครู พบวา ตัวชี้วัดท่ีสงผลตอการสอนและการฝกสอน

ของครูยอดเยี่ยม (Excellence Teachers) ท่ีดีท่ีสุด ไดแก สไตลการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ียอดเยี่ยม 

รองลงมา คือ ปรัชญาการสอนของครู และวัตถุประสงคการสอน  

2) ดานประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา ครูสวนใหญเห็นวาการประเมิน             

ผลการปฏิบัติงานมีประโยชนนอย ในขณะท่ีผูบริหารโรงเรียน เห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงาน               

มีประโยชนและความสําคัญมาก กลาวคือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน 

สามารถเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รวมถึงการสะทอนผลการประเมินตนเองของครูไดมากข้ึน 

3) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอิง

มาตรฐาน มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน การตอบสนองของครูและผูบริหาร และ

การปฏิบัติการสอนของครูในเชิงบวก ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน รวมถึง การบริหาร

จัดการหองเรียนท่ีดีข้ึน และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอิงมาตรฐาน ควรออกแบบใหมีการฝกอบรม     

ท่ีเนนสรางความเขาใจ เก่ียวกับการพัฒนาและการแสดงออกดานสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู และ

การฝกอบรมผูประเมินผลการปฏิบัติงานในการรวบรวมเอกสารขอมูลและนําเกณฑมาตรฐานไปใช 

NCEE (2017) ระบุวา การเลื่อนตําแหนงของครูในประเทศเกาหลีใตนั้น จะยึดการประเมิน          

ตามหลักเกณฑ 3 ดาน คือ ดานระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี ดานผลการประเมิน และดานความสําเร็จ               

ของงานวิจัย ครูจะไดรับคะแนนจากการประเมินในแตละเรื่องและสามารถนําผลคะแนนท่ีไดมาใช                   

ในการขอเลื่อนตําแหนง นอกจากนั้น ยังสามารถไดรับเงินท่ีได พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน 

(Bonus) เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑในเรื่องอ่ืนๆ เชน การสอนในพ้ืนท่ีหางไกล หรือในโรงเรียนท่ีจัด

การศึกษาพิเศษ 
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นอกจากนั้นแลว รัฐบาลเกาหลีใต ยังไดกําหนดใหมีกระบวนการในการใหการศึกษาตามระบบ

ท่ีเรียกวา ระบบครูแกนนํา (Master Teacher) สําหรับครูผูมีทักษะเฉพาะทางท่ีเปนเลิศ ท้ังในดานการสอน

และการเปนผูนํา ท่ีสามารถจะแตงตั้งใหเปนครูแกนนําได ซ่ึงผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนครูแกนนํา จะยังคง

ปฏิบัติหนาท่ีในบทบาทของผูสอนตอไป แตจะมีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพใน

ระดับโรงเรียนหรือระดับเขต โดยครูแกนนําจะทําหนาท่ีแบงปนความรู ความเชี่ยวชาญของตนกับครูอ่ืนๆ  

ครูผูมีประสบการณนอยกวา และชวยพัฒนาหลักสูตร แนวปฏิบัติดานการสอน และระบบการวัดประเมินผล  

การท่ีครูผูสอนจะสามารถไดรับการแตงตั้งเปนครูแกนนํา (Master Teacher) ดังกลาวไดนั้น 

จะตองเปนผูท่ีไดรับเกียรติบัตรชั้นท่ี 1 (Grade One Certificate) และมีประสบการณการสอน 10–15 ป 

คณะกรรมการกลั่นกรองในแตละจังหวัดจะประเมินครูใน 3 ข้ันตอน ไดแก การกลั่นกรองเอกสาร 

(Document screening) การสัมภาษณเพ่ือนรวมงาน (Peer Interview) และสังเกตการณเพ่ือประเมิน

ความสามารถดานการสอน (Teaching Capability Observation) และการสัมภาษณครูผูขอรับการประเมิน

ในเชิงลึก (In-depth Interview with the Teacher) ครูแกนนําจะไดรับทุนในการทําวิจัยกอนเล็กๆ 

ประมาณ 150 ดอลลาร ตอเดือน เพ่ิมเติมจากเงินเดือนประจํา 

ในดานการฝกอบรมและพัฒนา ประเทศเกาหลีใต ไดเปดโอกาสในการขอเลื่อนตําแหนงของครู 

โดยกําหนดใหครูสามารถนําผลการฝกอบรมและประกาศนียบัตรหรือใบรับรองท่ีไดจากการฝกอบรม           

มาใชในการเลื่อนตําแหนงและเพ่ิมคาตอบแทนได การฝกอบรมดังกลาว ยังรวมไปถึง การสอบแขงขัน            

เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ และการฝกอบรมในระหวางปฏิบัติหนาท่ี การฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การจัดการขอมูล 

ดิจิตัล หรอืการสรางหลักสูตร สําหรับการฝกอบรมในระหวางปฏิบัติหนาท่ีตองมีระยะเวลาอยางนอย 30 วัน 

หรือ 180 ชั่วโมง โดยใชสเกลคะแนนการวัดผลประเมินการปฏิบัติงานท่ี 100 คะแนนเต็ม โดยครูท่ีผาน            

การฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองท่ีสามารถนําไปเสริมสรางโอกาสในการเลื่อนตําแหนง

และเพ่ิมคาตอบแทนได 

Kim (2012) ระบุวา การประเมินครูเพ่ือเลื่อนตําแหนงในประเทศเกาหลีใต ข้ึนอยูกับแหลง

ประเมิน ท่ีหลากหลาย ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Length of Service) คะแนนผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Score) ความสําเร็จของการทําวิจัย (Research Achievement) และคะแนนโบนัสท่ีได            

จากการประเมินกิจกรรมทางการศึกษาท่ีหลากหลาย (Bonus Points for Various Educational Activities)  

Park (2010) สรุปนโยบายหลักดานการเลื่อนตําแหนงและการประเมินครูในประเทศเกาหลีใต

ไวดังนี้ การเลื่อนตําแหนงของครูตัดสินโดยใชระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Length of Service = 45%)              

ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ (Teacher Evaluation by Principal 

and Vice-Principal = 40%) ผลการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน (Results of In-Service Training = 15 %) 

และคะแนนพิเศษดานอ่ืนๆ (Extra Credit) สําหรับครูท่ีมีประสบการณในโรงเรียนพิเศษ โรงเรียนวิจัยและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล 
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สวนระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงใหมไดถูกนํามาใช ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) โปรแกรมการประเมินท่ีมุงพัฒนาความสามารถของครูโดยการสะทอนผล (Feedback)  

ผานกิจกรรมท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ 

2) การประเมินดังกลาวไมไดใชเฉพาะกับครู แตใชกับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการดวย               

เพ่ือปรับปรุงในเรื่องของความสามารถในการสอนของครูและความสามารถในการบริหารของผูบริหาร 

3) การประเมินมีการใชวิธีการประเมินแบบหลายมิติ และเปดโอกาสใหผูอํานวยการ           

รองผูอํานวยการ และเพ่ือนรวมงานเขามามีสวนรวมในการเปนผูประเมิน เปดโอกาสใหผูปกครองและ

นักเรียนใหความเห็นสะทอนผลความพึงพอใจ และนําแบบสอบถามท้ังแบบท่ีเปนอัตนัย (Subjective) และ

แบบรายการ (Checklist) มาใชในการประเมิน 

4) ผลการประเมินครู จะเปนผลการประเมินรายบุคคลเพ่ือแสดงใหเห็นถึงขอดอย             

ของกิจกรรมท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพของครู ครูท่ีมีปญหาหนักมากในเรื่องของสมรรถนะไปจนถึง

เรื่องการสอน อาจถูกลงโทษทางวินัยหรือในท่ีสุดอาจถูกไลออกจากโรงเรียนได 

5) ขอดอยของการประเมิน คือ ระบบการประเมินเลื่อนตําแหนงท่ีมีการพิจารณาประเมิน               

จากความอาวุโส (Seniority) มากกวาพิจารณาจากความสามารถ (Ability) และผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) ทําใหเกิดความลมเหลวตอการจูงใจท่ีจะทําใหครูเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สรุปไดวา แมวาครูบางสวนจะเห็นวาการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงมีประโยชนนอย  

แตผลการวิจัยสวนใหญกลับแสดงใหเห็นวาการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนง เกิดประโยชนในหลายๆ            

ดาน โดยเฉพาะดานการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ียอดเยี่ยมของครู ซ่ึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ของผูเรียนและการตอบสนองดานความรวมมือของครูและผูบริหาร รวมถึงการปฏิบัติการสอนของคร ู              

ในเชิงบวก และผลคะแนนการประเมินในดานตางๆ ไดแก ดานระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี ดานผลการประเมิน 

และดานความสําเร็จของงานวิจัยก็สามารถนําไปเสนอเพ่ือใชในการขอเลื่อนตําแหนงได นอกจากนั้น ยังได 

กําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมเพ่ือเปดโอกาสใหครูท่ีมีคุณสมบัติหรือความสามารถดีเดนไดรับการประเมิน

เปนพิเศษ ดังนี้  

1) ครูผูปฏิบัติการสอนในพ้ืนท่ีหางไกล หรือในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สามารถไดรับเงิน 

ท่ีไดพิเศษเพ่ิมเติม นอกเหนือจากเงินเดือน (Bonus) 

2) ครูท่ีมีทักษะเฉพาะทางท่ีเปนเลิศ ท้ังในดานการสอนและการเปนผูนํา ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนใหเลื่อนเปนครูแกนนําและจัดสรรคาตอบแทนในการทําวิจัยใหเพ่ิมเติมจากเงินเดือนปกติ               

ในระบบครูแกนนํา (Master teacher)  

3) ครูท่ีเขารับการฝกอบรม สามารถนําผลการฝกอบรมและประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง 

ท่ีไดจากการฝกอบรม มาใชในการเลื่อนตําแหนงและเพ่ิมคาตอบแทนได 
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นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังระบุประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับระบบการประเมินท่ีมุงพัฒนา

ความสามารถของครูโดยการสะทอนผล (Feedback) ผานกิจกรรมท่ีแสดงถึงความเปนมืออาชีพ โดยจะเนน 

ผลการประเมินเปนรายบุคคล ใชวิธีการประเมินแบบหลายมิติ และเปดโอกาสใหผู อํานวยการ              

รองผูอํานวยการ และเพ่ือนรวมงานเขามามีสวนรวมในการเปนผูประเมิน  

ขอดอยของการประเมินท่ีพบ คือ ระบบการประเมินเลื่อนตําแหนงท่ีมีการพิจารณา                 

จากความอาวุโส (Seniority) มากกวาพิจารณาจากความรู  ความสามารถ (Ability) และจากผล           

การปฏิบัติงาน (Performance) ทําใหเกิดความลมเหลวตอการจูงใจท่ีจะทําใหครูเพ่ิมประสิทธิภาพ            

การสอนของตนเอง  

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

การกําหนดหลักเกณฑในการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการคร ู         

ในประเทศไทย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพ่ือเลื่อนตําแหนงในตางประเทศ มีบริบทและ

ความเปนมา ความเหมือน และความแตกตางกัน ดังแสดงไวในผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย           

ท่ีเก่ียวของในบทท่ี 2 จึงนํามาซ่ึงการวางแผนการวิจัยเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล

สําหรับครูระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงดําเนินการเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหพัฒนาการและระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีสําคัญในประเทศไทย (กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของและผลการศึกษางานวิจัย             

ท่ีเก่ียวของ) 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน              

ของครูในตางประเทศ 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือ

ขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูในประเทศไทยกับการพิจารณาประเมินผล   

การปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ สังเคราะห และยกรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนด

ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบ (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูโดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ             

นําขอสังเกตมาปรับปรุง พัฒนา และสรุปผลเพ่ือนําเสนอตอสํานักงาน ก.ค.ศ. 

1. การเลือกแหลงขอมูลเอกสาร 

คัดเลือกเอกสาร ตํารา หนังสือ กฎหมาย หนังสือเวียน พระราชบัญญัติตางๆ และงานวิจัย                

ท่ีเก่ียวของ ไดแก งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ รวมถึง การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้  

1) เปนเอกสารและงานวิจัยเฉพาะท่ีเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีไดจากท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 

2) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีผานการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูเขียนและแหลงท่ีมา ไดแก 

หนวยงานท่ีผลิตเอกสารหรือออกกฎหมาย และมีความสอดคลองกับขอมูลในบริบทอ่ืนๆ ณ ชวงเวลาท่ีได

ผลิตเอกสารนั้นๆ 
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3) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความนาเชื่อถือในดานของขอมูลท่ีไมปะปนความคิดเห็น               

ท่ีอาจมีอิทธิพลทําใหขอมูลมีความบิดเบือน 

4) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีสามารถเปนตัวแทนของประชากรในเรื่องท่ีศึกษาได เชน            

เปนรายงานการวิจัยท่ีมีการจัดทําถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย 

5) เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความชัดเจนและสามารถเขาใจงาย  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย แยกรายงานเปน 2 สวน คือ สวนของเครื่องมือวิจัย

และสวนของข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 เครื่องมือวิจัย 

1) แบบบันทึกขอมูลจากเอกสาร ตํารา หนังสือ กฎหมาย หนังสือเวียน พระราชบัญญัติตางๆ               

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ อินเทอรเน็ต เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

ระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีไดจากท้ังในประเทศไทย            

และตางประเทศ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการคัดเลือกเอกสาร ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้  

1.1) กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู                    

ในประเทศไทยประกอบดวย 

(1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547             

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(2) หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะ           

และเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทย  

(3) ระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ                        

ของขาราชการครท่ีูสําคัญ 

1.2) งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู             

ในประเทศไทย โดยแยกประเด็น ดังนี้ 

(1) ปจจัยท่ีสงเสริมใหขาราชการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ 

(2) ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของครู 

(3) ผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครู 

(4) ความพึงพอใจของครูตอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(5) คุณภาพของผลงานวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

(6) หลักเกณฑและกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อน                   

วิทยฐานะครู 
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1.3)   การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน 5 ประเทศ ไดแก  

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(2) ประเทศออสเตรเลีย 

(3) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) 

(4) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

(5) ประเทศสิงคโปร 

1.4)   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

2) แบบตรวจสอบเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒ ิ                   

ในตางประเทศ ในหัวขอตอไปนี้ 

2.1) วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ (Discipline, Moral, Ethics) 

2.2) ประสบการณการทํางาน (Working experiences) 

2.3) ความรู ความสามารถ และคุณภาพการปฏิบัติงาน (Knowledge, Ability, Performance 

Quality) 

2.4) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (Performance of duties) 

2.5) ผลงานทางวิชาการ (Academic achievement) 

2.6) ผลงานท่ีโดดเดน (Outstanding performance) 

2.7) การฝกอบรม (Training) 

2.8) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (Others) 

2.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้ 

2.1 กําหนดหัวขอการตรวจสอบเอกสาร  

2.2 จัดทําแบบบันทึกขอมูล เพ่ือดําเนินการบันทึกขอมูล ตามหัวขอท่ีกําหนด  

2.3 ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก เอกสาร ตํารา หนังสือ กฎหมาย 

หนังสือเวียน พระราชบัญญัติตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ งานวิจัย บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ 

2.4 ตรวจสอบและสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต จากเว็บไซตท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการคัดเลือกเอกสาร 

2.5 ตรวจสอบเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในตางประเทศ 
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3. รายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินการ 

ข้ันตอนการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคลสําหรับครู ระหวางประเทศไทย

กับตางประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูสายงานการสอน แบ งเปน 4 ข้ันตอน รายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหพัฒนาการและระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมี   

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีสําคัญในประเทศไทย (กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของและผลการศึกษา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ) มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการใหมีหรือเลื่อน           

วิทยฐานะครูในประเทศไทย นําเสนอเปน 2 ประเด็น คือ กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของ และผลการศึกษา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.1) กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 3 สวน  ไดแก  

1)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547              

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

2)  หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มาตรฐาน

ตําแหนง และมาตรฐานวิทยฐานะ  

3)  หลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูท่ีสําคัญ 

1.2) ผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปเปนประเด็นสําคัญ 6 ประเด็น ไดแก 

1)  ปจจัยท่ีสงเสริมใหขาราชการครูขอเลื่อนวิทยฐานะ 

2)  ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะของครู 

3)  ผลท่ีไดจากการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครู 

4)  ความพึงพอใจของครูตอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5)  คุณภาพของผลงานวิจัยเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

6)  หลักเกณฑและกลยุทธการขับเคลื่อนหลักเกณฑการประเมินเพ่ือขอเลื่อน              

วิทยฐานะครู 

2) วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารตามขอ 1 แจกแจงความเปนมาของการกําหนด

มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑและวิธีการประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อน                  

วิทยฐานะ โดยแสดงผลเปนตาราง  

3) สรุปความเหมือนและความแตกตางของมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และ

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของครูในประเทศไทย               

โดยแสดงผลเปนตาราง 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน            

ของครูในตางประเทศ มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ           

และหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูใน 5 ประเทศ ดังนี้  

1.1) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

1.2) ประเทศออสเตรเลีย 

1.3) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) 

1.4) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

1.5) ประเทศสิงคโปร 

2) วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารตามขอ 1 และสรุปใหเห็นถึงความเหมือนและ

ความแตกตางของตําแหนง วิทยฐานะ และหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงและ

วิทยฐานะของครูในตางประเทศ โดยแสดงผลเปนตาราง  

ข้ันตอนท่ี 3 สังเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนด 

วาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู                 

ในตางประเทศ โดยมีรายละเอียดการดําเนินการสังเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง               

ของตําแหนง วิทยฐานะ และหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของครู

ท้ัง 5 ประเทศกับประเทศไทย โดยจําแนกประเด็นหลักในการเปรียบเทียบ 7 ดาน และตรวจสอบเกณฑ              

การประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงกับผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิในตางประเทศ ในหัวขอตอไปนี้  

1) ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) ดานประสบการณการทํางาน 

3) ดานความรู ความสามารถ 

4) ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

5) ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

6) ดานผลงานทางวิชาการ 

7) ดานการฝกอบรม 

โดยแสดงผลเปนตาราง และสรุปยกรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู 

ข้ันตอนท่ี 4  ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของ (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับ            

การกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูโดยผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญ รวม 9 คน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 1 คน ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคลของครู 3 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และ
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 1 คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 2 คน จากนั้นจึงพัฒนาและสรุปผล นําเสนอตอสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนา กําหนด หรือปรับปรุงระเบียบและขอกําหนดท่ีวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะครู 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และสรุปผลการศึกษาดําเนินการ โดยนําผล

การศึกษาวิเคราะหขอมูลและสังเคราะหเปรียบเทียบมาเรียบเรียงสรุปและอภิปรายผล เพ่ือแสดงใหเห็น

พัฒนาการของการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีสําคัญในประเทศไทย และความเหมือน

ความแตกตางของหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูในประเทศไทยและในตางประเทศ 

จากนั้นจึงสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาระเบียบ

และขอกําหนดท่ีวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูของสํานักงาน ก.ค.ศ. พรอมท้ังนําออก

เผยแพรแกหนวยงานทางการศึกษาอ่ืนๆ และผูเก่ียวของ 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคลสําหรับครู ระหวางประเทศไทย                   

กับตางประเทศ กรณีการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของครู สรุปรายงานผลการวิจัยเปน 4 สวน 

เพ่ือตอบวัตถุประสงคท้ัง 4 ขอ ดังนี้ 

1. พัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ของขาราชการครท่ีูสําคัญในประเทศไทย (ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1) 

2. ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

(ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2) 

3. ผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวย          

การใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ของครูในตางประเทศ (ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 3) 

4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมี 

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของคร ู(ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 4) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. พัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ                   

ของขาราชการครูท่ีสําคัญในประเทศไทย 

พัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ขาราชการครท่ีูสําคัญในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 เริ่มใชระเบียบหรือขอกําหนดเก่ียวกับวิทยฐานะ              

ฉบับแรก ในป 2548 

ระยะท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระเบียบหรือ

ขอกําหนดเก่ียวกับวิทยฐานะท่ีสําคัญ 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2552 และ ป พ.ศ. 2560 สรปุเปน 2 สวน ดังนี้ 

1.1 พัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีสําคัญ                                                                    

1.2 พัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือให มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ             

ของขาราชการครท่ีูสําคัญ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1.1 พัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีสําคัญ                                                                    

ระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 

ระยะท่ี 1 เปนชวงของการกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีเกิดข้ึน

ระหวางป พ.ศ. 2548 เริ่มจาก ว 9/2548 ซ่ึงบังคับใชเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2548 ว 10/2548 บังคับใช             

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2548 และถูกยกเลิกการบังคับใช เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 โดย ว 17/2548             

รวมระยะเวลาในการบังคับใช ประมาณ 1 เดือนเศษ และมีการกําหนดเฉพาะมาตรฐานวิทยฐานะเพ่ิมเติม 

บังคับใชเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2548 และถูกยกเลิกการบังคับใช เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 โดยมี             

ว 17/2548 รวมระยะเวลาในการบังคับใช 27 วัน จากนั้น สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดนํา ว 17/2548 ท่ีบังคับ

ใชเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 มาใชบังคับ และใชมาจนกระท่ังปจจุบัน   

ระยะท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 

ระยะท่ี 2 เปนชวงของความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ                 

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยไดมีการยกเลิกระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสําคัญ                     

และมีการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดข้ึนใหม ไดแก ว 17/2552 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการคร ู 

และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีการบังคับใชเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 ซ่ึงจะมี                     

การเปลี่ยนแปลงท้ังมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑการประเมินผล                

การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของครูในเวลาเดียวกัน  

ตอมา ได มีการปรับปรุงการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดข้ึนใหม อีก 1 ฉบับ                  

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในอันท่ีจะปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล 

ท้ังระบบ โดยเริ่มจากการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสายงานการสอน ตาม ว 20/2560 บังคับใชเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 จนถึงปจจุบัน  

  กลาวโดยสรุป คือ มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะไดมีการเปลี่ยนแปลง          

ครั้งสําคัญใน 2 ชวงเวลา ไดแก      

  ชวงท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2551 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือเวียนเก่ียวกับ                   

การกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะออกมา รวม 4 ฉบับ ไดแก ว 9/2548 ว 10/2548               

ว 11/2548  และ ว 17/2548 ซ่ึงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ รวม 3 ฉบับแรก ซ่ึงเปน

การกําหนดเพ่ิมเติมตามตําแหนงและวิทยฐานะ คือ ตําแหนงครูผูชวย ใน ว 9/2548 ตําแหนงครูและ           

ครูชํานาญการใน ว 10/2548 ตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีไมใชตําแหนงสายงานการสอน ใน ว 11/2548 และตอมา

มีการยกเลิกไป ท้ัง 3 ฉบับ ท่ีกําหนดไวเดิม ภายในระยะเวลา 1 เดือนเศษ โดยเปลี่ยนมาใชฉบับปรับปรุง

ท่ีกําหนดข้ึนใหม ตาม ว 17/2548  
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  ชวงท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบัน สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดบังคับใชมาตรฐาน

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ ตาม ว 17/2548 นับจนกระท่ังปจจุบันเปนเวลา 8 ปเศษ ในระหวางนั้น                   

ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะมาเปนลําดับ จํานวน 7 ฉบับ ตาม ว 12/2551              

ว 28/ 2555 ว 15/2557 ว 20/2559 ว 26/2559 และ ว 5/2560 และลาสุด คือ ว 20/2560  

  ผลการศึกษา พัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงท่ีสําคัญในเอกสารท้ัง 2 ฉบับ ไดแก                      

ว 17/2548 กับ ว 20/2560 พบวา มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีกําหนดไว ในภาพรวม              

ไมมีสาระสําคัญท่ีแตกตางกัน คือ กําหนดตําแหนง ครู ไวเหมือนเดิม และกําหนดระดับวิทยฐานะ               

ไวเหมือนกัน คือ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 2 พัฒนาการของมาตรฐานตําแหนง 

 

มาตรฐานตําแหนง 

ตําแหนง 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
 ว 17/2548 ว 20/2560 

คร ู   -  

ครูชํานาญการ   

ครูชํานาญการพิเศษ   

ครูเชี่ยวชาญ   

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ   

 

 อยางไรก็ตาม หากศึกษาเอกสารท้ัง 2 ฉบับ คือ เอกสารฉบับท่ี 1 ไดแก ว 17/2548 กับเอกสาร             

ฉบับท่ี 2 ไดแก ว 20/2560  ในรายประเด็นท่ีกําหนดไวในแตละระดับของมาตรฐานวิทยฐานะ พบวา                  

มีความแตกตางกันในรายประเด็น ท้ัง 6 ประเด็น คือ ประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ ประเด็น

คุณภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ประเด็นการใหไดรับเงินเดือน 

ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติงานและประเด็นดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                 

โดยมีรายละเอียดความแตกตางของแตละประเด็นตามระดับวิทยฐานะดังตอไปนี้  

1. ระดับชํานาญการ พบวา มีความแตกตางของการกําหนดรายละเอียดของแตละประเด็นในบางสวน           

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 ประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ผลการศึกษาประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ พบวา มีการคงประเด็นยอยสวนใหญ             

ท่ีปรากฏอยูในเอกสารฉบับท่ี 1 ไวในเอกสารฉบับท่ี 2 คือ กําหนดไววาครูชํานาญการตองมีหนาท่ี                

และมีความรับผิดชอบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน            

การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การประสานความรวมมือ               
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กับผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการ รวมท้ัง

หนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย แตในเอกสารฉบับท่ี 2 ไดมีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมข้ึนมาในเรื่อง                  

ของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน  และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และยังได              

มีการกําหนดประเด็นยอยเพ่ิมเติม อีก 1 ประเด็น คือ การอบรมบมนิสัยผูเรียน 

1.2 ประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา ไดมีการคงประเด็นยอยในเรื่อง             

ของการปฏิบัติงานตามสาระ รายวิชา กลุมสาระ การเรียนรูท่ีรับผิดชอบ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาผู เรียนไว เหมือนเดิมในเอกสารฉบับท่ี 2 แตยั ง มี                       

การเปลี่ยนแปลงคําสําคัญในคําอธิบายรายละเอียดไว ดังนี้  

 สวนของการปฏิบัติงานตามสาระ รายวิชา กลุมสาระ การเรียนรูท่ีรับผิดชอบ มีการรวบ             

คําสําคัญ คําวา “ความรู ความสามารถ ทักษะ” มาไวดวยกัน และเพ่ิมเติมคําวา “หลักสูตร” ลงไป            

ในคําอธิบาย ดังนี้  “มีความรู ความสามารถ ทักษะ” ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูหรือ “หลักสูตร”                

ท่ีรับผิดชอบ และยังไดเปลี่ยนระดับคุณภาพจาก “คุณภาพระดับพ้ืนฐาน” เปน “คุณภาพสูงกวา

ระดับพ้ืนฐาน” ท้ังในสวนของการปฏิบัติงาน ตามสาระ รายวิชา กลุมสาระ การเรียนรูท่ีรับผิดชอบ และ

การพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง ไดเปลี่ยนจาก “คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูหรือกลุมสาระการเรียนรู” 

เปน “ความรู ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร” 

 นอกจากนั้น ในเอกสารฉบับท่ี 2 ยังไดมีการยายสวนของวินัย คุณธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพไปตั้งเปนประเด็นหลัก และตัดประเด็นหลักสวนของการออกแบบการเรียนรู ทักษะ             

การจัดการเรียนรู และทักษะการประเมินผลออก โดยเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืนๆ ไดแก การจัดการเรียน                

การสอน การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม ใชวิธีการหลากหลาย การเปนผูเรียนรู             

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตอตนเอง และการบูรณาการความรูสูการปฏิบัติ  

1.3 ประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ พบวา มีการคงประเด็น

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการดํารงตําแหนงอ่ืนในวิทยฐานะเดียวกันไว แตมีความเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง จากเดิมมีการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีแตกตางกันตามระดับ

วิทยฐานะในเอกสารฉบับท่ี 1 และอนุญาตใหผูขอนําคุณวุฒิทางการศึกษามาปรับลดระยะเวลาการดํารง

ตําแหนงเพ่ือขอรับการประเมินไดเปนการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงเทากันในทุกวิทยฐานะ                

คือ กําหนดวาตองดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5 ป (ปรับลดจาก 6 ป) โดยไมอนุญาตใหนําคุณวุฒิ

ทางการศึกษา มาใชปรับลดจํานวนปของการดํารงตําแหนงเพ่ือขอรับการประเมิน และเพ่ิมเติมวา “ใหผาน          

การพัฒนาและผานการประเมิน”  
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1.4 ประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ พบวา เอกสารท้ัง 2 ฉบับ 

กําหนดประเด็นการใหไดรับเงินเดือนไวเหมือนกัน คือ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 โดยในเอกสาร             

ฉบับท่ี 2 ไดตัดคําวา “เงินวิทยฐานะ”ออกจากประเด็นหลัก แตยังมีการกําหนดไวเชนเดิม คือ ใหไดรับ

เงินวิทยฐานะชํานาญการ  

1.5 ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 เอกสารฉบับท่ี 2 ไดเพ่ิมเติมประเด็นนี้ไวในทุกระดับวิทยฐานะ ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไว

เหมือนกัน 2 เรื่อง ประกอบดวย ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนดและระยะเวลาการปฏิบัติงาน              

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1.6 ประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ผลการศึกษาประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา เอกสาร           

ฉบับท่ี 2 ไดกําหนดเรื่องของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไวเปนประเด็นหลักและ              

ไดกําหนดรายละเอียดของประเด็นยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี                

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจิตสํานึก             

ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และการมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3 พัฒนาการของมาตรฐานวิทยฐานะของครูชํานาญการ 
 

มาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ (มีความเหมือนและแตกตางเชนเดียวกันทุกวิทยฐานะ) 

- สงเสริมการเรียนรู   คงเดิม 

(ฉบับท่ี 2 รายละเอียดกําหนดไวใน

มาตรฐานตําแหนงครู) 
- พัฒนาผูเรียน   

- ปฏิบัติงานทางวิชาการ             

ของสถานศึกษา 

  

- ประสานความรวมมือ             

กับผูปกครอง ชุมชน               

สถานประกอบการ 

  

- บริการสังคมดานวิชาการ   

- หนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย   

- อบรมบมนิสัยผูเรียน -  เพ่ิมเติม 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เพ่ิมเติมรายละเอียด 
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มาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

- การจัดการเรียนการสอน   

- การบริหารจัดการชั้นเรียน   

- การพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

  

2. คุณภาพการปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงานตามสาระ 

รายวิชา กลุมสาระการ

เรียนรูท่ีรับผิดชอบ 

  เปล่ียนแปลง 

1. เปลี่ยนจากความรู ความเขาใจ               

เปนความรู ความสามารถ ทักษะ และ

เพ่ิมเติมคําวา หลักสูตร 

2. เปลี่ยนจากคุณภาพระดับพ้ืนฐาน           

เปนคุณภาพสูงกวาระดับพ้ืนฐาน 

- การพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

  

- การบริหารจัดการชั้นเรียน   คงเดิม 

- พัฒนาผูเรียน   เปล่ียนแปลง 

การใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน          

การเรียนรูหรือกลุมสาระการเรียนรู 

เปลี่ยนเปนใหมีความรู ทักษะ 

คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีสําคัญ

ตามหลักสูตร 

- การออกแบบการเรียนรู  - ตัดออก 

- ทักษะการจัดการเรียนรู  - 

- ทักษะการประเมินผล  - 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - นําไปตั้งเปนประเด็นหลัก (ขอ 6) 

- การจัดการเรียนการสอน -   

เพ่ิมเติม - ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

ถูกตอง เหมาะสม ใชวิธีการ

หลากหลาย 

-  

- เปนผูเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยน 

แปลงตนเอง 

-  

- บูรณาการความรู                 

สูการปฏิบัติ 

-  
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มาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

- ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง 

  เปล่ียนแปลง 

เดิ ม กํ าหนดระยะเวลาการดํ า ร ง

ตําแหนงท่ีแตกตางกันตามระดับวิทย

ฐานะและอนุญาตใหผูขอนําคุณวุฒิ

ทางการศึกษามาปรับลดระยะเวลา

การดํารงตําแหนงได เปนการกําหนด

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเทากันใน

ทุกวิทยฐานะ คือ กําหนดวาตองดํารง

ตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 5 ป (ปรับ

ลดจาก 6 ป) โดยไมอนุญาตใหนํา

คุณวุฒิทางการศึกษามาใชปรับลด

จํานวนปของการดํารงตําแหนงเพ่ือ

ขอรับการประเมิน และเพ่ิมวาใหผาน

การพัฒนาและการประเมิน 

- ดํารงตําแหนงอ่ืน            

ในวิทยฐานะเดียวกัน 

  คงเดิม 

4. การใหไดรับเงินเดือน 

- ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.

2 

  คงเดิม 

- ใหไดรับเงินวิทยฐานะ

ชํานาญการ 

  

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.

ศ.กําหนด 

-  เพ่ิมเติม 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

-  
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มาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

6. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  ฉบับท่ี 2 กําหนดเปนประเด็นหลัก 

โดยย ายมาจากประเด็ น คุณภาพ                

การปฏิบัติงานของฉบับท่ี 1 

- ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีด ี

-  เพ่ิมเติม 

- ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  

- มีจิตวิญญาณความเปนครู -  

- มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ   

ในวิชาชีพครู 

-  

- มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ -  

 

2) ระดับชํานาญการพิเศษ พบวา มีความแตกตางของการกําหนดเนื้อหารายละเอียดของแตละประเด็น               

ในบางสวน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 ประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ผลการศึกษาประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ พบวา มีความเหมือนและแตกตาง

เชนเดียวกันทุกวิทยฐานะ 

2.2 ประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีการคงประเด็นการปฏิบัติงาน      

ตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ การพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน การออกแบบการเรียนรู ทักษะการประเมินผล และการปรับประยุกตท่ีกําหนดไวในเอกสาร 

ฉบับท่ี 1 ไว แตมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบางประเด็น ดังนี้ 

  สวนของการปฏิบัติงานตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ มีการรวบคํา

สําคัญ คําวา “ความรู ความสามารถ ทักษะ” มาไวดวยกัน และเพ่ิมเติมคําวา “หลักสูตร” ลงไปในคําอธิบาย 

ดังนี้ “มีความรู ความสามารถ ทักษะ” ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูหรือ “หลักสูตร” ท่ีรับผิดชอบ และ          

ยังไดเปลี่ยนระดับคุณภาพจาก “คุณภาพระดับพ้ืนฐาน” เปน “คุณภาพสูงกวาระดับสูง” 

 สวนของการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก               

การเปนผูนําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และการเปนผูบริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ท่ีสงผลตอผูเรียน 
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 สวนของการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก การจัดบรรยากาศ 

การเรียนรู การดูแลชวยเหลือและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

 สวนของการออกแบบการเรียนรู  มีการเพ่ิมเติมเนื้อความวา “.. .โดยเนนผู เรียน             

เปนสําคัญ...” 

 สวนของทักษะการประเมินผล มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก การวัดและ

ประเมินผลอยางหลากหลายและสอดคลองกับหลักสูตร 

 นอกจากนั้นไดมีการตัดประเด็นหลัก 3 ประเด็นออก คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรค              

การพัฒนาผูเรียน และทักษะการจัดการเรียนรู และเพ่ิมเติมประเด็นหลักอ่ืนๆ ดังนี้ การบูรณาการ                 

การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ การพัฒนาหลักสูตร การสรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติงาน การคัดสรรและ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนา             

การเรียนรู 

2.3 ประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ พบวา มีการคงประเด็น

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการดํารงตําแหนงอ่ืนในวิทยฐานะเดียวกันไว แตเปลี่ยนแปลงระยะเวลา        

การดํารงตําแหนง จากดํารงตําแหนงครูชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา 1 ป เปน 5 ป โดยผานการพัฒนา

และการประเมิน  

2.4 ประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ พบวา เอกสารท้ัง 2 ฉบับ 

กําหนดประเด็นการใหไดรับเงินเดือนไวเหมือนกัน คือ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 โดยในเอกสารฉบับท่ี 2 

ไดตัดคําวา “เงินวิทยฐานะ”ออกจากประเด็นหลัก แตยังมีการกําหนดเอาไวเชนเดิมในประเด็น                 

การใหไดรับเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

2.5 ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 เอกสารฉบับท่ี 2 ไดเพ่ิมเติมประเด็นนี้ไวในทุกระดับวิทยฐานะ ซ่ึงกําหนดรายละเอียด 

ไวเหมือนกัน 2 เรื่อง ประกอบดวย ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนดและระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

2.6 ประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ผลการศึกษาประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา ในเอกสาร             

ฉบับท่ี 2 ไดกําหนดเรื่องของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไวเปนประเด็นหลัก  

และไดกําหนดรายละเอียดของประเด็นยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี               

การดํารง ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจิตสํานึก   

ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และการมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 พัฒนาการของมาตรฐานวิทยฐานะของครูชํานาญการพิเศษ 

 

มาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ (มีความเหมือนและแตกตางเชนเดียวกันทุกวิทยฐานะ) 

2. คุณภาพการปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงานตามสาระ 

รายวิชา กลุมสาระการเรียนรู

ท่ีรับผิดชอบ 

  เปล่ียนแปลง 

1. เปลี่ยนจากความรู ความเขาใจ               

เปนความรู ความสามารถ ทักษะ และ

เพ่ิมเติมคําวา หลักสูตร 

2. เปลี่ยนจากคุณภาพระดับพ้ืนฐาน           

เปนระดับสูง 

- การพัฒนาตนและ             

พัฒนาวิชาชีพ 

  เพ่ิมเติม 

1. เปนผูนําทางวิชาการในชุมชน              

การเรียนรูทางวิชาชีพ  

2. เปนผูบริหารจัดการใหเกิด           

การเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอผูเรียน 

- การบริหารจัดการชั้นเรียน   เพ่ิมเติม 

1. จดับรรยากาศการเรียนรู  

2. ดูแลชวยเหลือ และสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียน 

- การออกแบบการเรียนรู   เพ่ิมเติม 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- ทักษะการประเมินผล   เพ่ิมเติม 

วัดและประเมินผลอยางหลากหลาย

และสอดคลองกับหลักสูตร 

- การปรับประยุกต   คงเดิม 

- ความคิดริเริ่มสรางสรรค  - ตัดออก 

- พัฒนาผูเรียน  - 

- ทักษะการจัดการเรียนรู  - 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - นําไปตั้งเปนประเด็นหลัก (ขอ 6) 

- การบูรณาการสูการปฏิบัติ -  เพ่ิมเติม 
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มาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

- การมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของ 

-  

- พัฒนาหลักสูตร  -  

- สรางนวัตกรรมจากการ

ปฏิบัติงาน 

-  

- คัดสรรและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโลยี และ

แหลงเรียนรู 

-  

- การใชกระบวนการวิจัย           

เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการ

เรียนรู 

-  

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

- ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง 

  เปล่ียนแปลง 

การดํารงตําแหนงครูชํานาญการ

มาแลวไมนอยกวา 1 ป เปน 5 ป    

โดยผานการพัฒนาและการประเมิน 

- ดํารงตําแหนงอ่ืน            

ในวิทยฐานะเดียวกัน 

  คงเดิม 

4. การใหไดรับเงินเดือน 

- ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.

3 

  คงเดิม 

- ใหไดรับเงินวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ 

  

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด 

-  เพ่ิมเติม 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

-  

 

 

 



59 
 

มาตรฐานวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

6. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  ฉบับท่ี 2 กําหนดเปนประเด็นหลัก 

โดยยายมาจากประเด็นคุณภาพ                

การปฏิบัติงานของฉบับท่ี 1 

- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี

ด ี

-  เพ่ิมเติม 

- ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  

- มีจิตวิญญาณความเปนครู -  

- มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ   

ในวิชาชีพครู 

-  

- มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ -  

 

3. ระดับเชี่ยวชาญ พบวา มีความแตกตางของการกําหนดเนื้อหารายละเอียดของแตละประเด็นในบางสวน                       

ดังรายละเอียดตอไปนี ้

3.1 ประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ผลการศึกษาประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ พบวา มีความเหมือนและแตกตาง

เชนเดียวกันทุกวิทยฐานะ 

3.2 ประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีการคงประเด็นการปฏิบัติงาน   

ตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ การพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน วิเคราะห สังเคราะห คิดคน วิจัยและนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา

นวัตกรรม การจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไวในเอกสารฉบับท่ี 1 ไว แตมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบาง

ประเด็น ดังนี้ 

  สวนของการปฏิบัติงานตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ มีการรวบ

คําสําคัญ คําวา “ความรู ความสามารถ ทักษะ” มาไวดวยกัน และเพ่ิมเติมคําวา “หลักสูตร” ลงไปใน

คําอธิบาย ดังนี้ “มีความรู ความสามารถ ทักษะ” ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูหรือ “หลักสูตร”            

ท่ีรับผิดชอบ และยังไดเปลี่ยนระดับคุณภาพจาก “คุณภาพระดับสูง” เปน “คุณภาพสูงกวาระดับสูงมาก” 

 สวนของการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก               

การเปนพ่ีเลี้ยง ใหครูในสถานศึกษา การสรางการมีสวนรวมกับเครือขายวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู             

ทางวิชาชีพและการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 
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 สวนของวิเคราะห สังเคราะห คิดคน วิจัยและนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน                

การสอน มีการเพ่ิมเติมเนื้อความวา “...ใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน...” 

 สวนของการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ิมเติมเนื้อความวา “…ใหเปนตนแบบ           

การเรียนรูแกเพ่ือนรวมอาชีพ” 

 นอกจากนั้น ก็ไดมีการตัดประเด็นหลัก 3 ประเด็นออกไป คือ ประเด็นการพัฒนาผูเรียน 

การออกแบบการเรียนรู และทักษะการจัดการเรียนรู และเพ่ิมเติมประเด็นหลักอ่ืนๆ ดังนี้ มีผลงานเสนอ

ในระดับชาติ การริเริ่มสรางสรรค การสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน การวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย 

และสอดคลองกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการสรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

แหลงเรียนรู 

3.3 ประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ พบวา มีการคงประเด็น

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการดํารงตําแหนงอ่ืนในวิทยฐานะเดียวกันไว แตเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

การดํารงตําแหนง จากดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษมาแลว ไมนอยกวา 3 ป เปน 5 ป โดยตองผาน

การพัฒนาและการประเมินและยกเลิกกรณีดํารงตําแหนงชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป  

3.4 ประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ พบวา เอกสารท้ัง 2 ฉบับ 

กําหนดประเด็นการใหไดรับเงินเดือนไวเหมือนกัน คือ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 โดยในเอกสาร             

ฉบับท่ี 2 ไดตัดคําวา “เงินวิทยฐานะ”ออกจากประเด็นหลัก แตยังมีการกําหนดไวเชนเดิม คือ ใหไดรับ

เงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

3.5 ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 เอกสารฉบับท่ี 2 ไดเพ่ิมเติมประเด็นนี้ไวในทุกระดับวิทยฐานะ ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไว

เหมือนกัน 2 เรื่อง ประกอบดวย ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนดและระยะเวลาการปฏิบัติงาน             

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

3.6 ประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ผลการศึกษาประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงปรากฏวา                 

ในเอกสารฉบับท่ี 2 ไดกําหนดเรื่องของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไวเปนประเด็นหลัก 

และไดกําหนดรายละเอียดของประเด็นยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี              

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตวิญญาณความเปนครู และการมีจิตสํานึก             

ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู รวมถึงการมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 5 พัฒนาการของมาตรฐานวิทยฐานะของครูเชี่ยวชาญ 

 

มาตรฐานวิทยฐานะครเูช่ียวชาญ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ (มีความเหมือนและแตกตางเชนเดียวกันทุกวิทยฐานะ) 

2. คุณภาพการปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงานตามสาระ 

รายวิชา กลุมสาระการ

เรียนรูท่ีรับผิดชอบ 

  เปล่ียนแปลง 

1. เปลี่ยนจากความรู ความเขาใจ               

เปนความรู ความสามารถ ทักษะ และ

เพ่ิมเติมคําวา หลักสูตร 

2. เปลี่ยนจากคุณภาพระดับสูง           

เปนระดับสูงมาก 

- การพัฒนาตนและ             

พัฒนาวิชาชีพ 

  เพ่ิมเติม 

1. เปนพ่ีเลี้ยงใหครูในสถานศึกษา 

2. สรางการมีสวนรวมกับเครือขาย

วิชาการหรือชุมชนการเรียนรู                  

ทางวิชาชีพ 

3. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือน

รวมวิชาชีพ 

- วิเคราะห สังเคราะห 

คิดคน วิจัยและนําผลไปใช

ในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

  เพ่ิมเติม 

ใชในการแกปญหาและพัฒนา           

การเรียนการสอน 

- พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู 

  เพ่ิมเติม 

ใหเปนตนแบบการเรียนรู                          

แกเพ่ือนรวมอาชีพ 

- การบริหารจัดการชั้นเรียน   คงเดิม 

 

- พัฒนาผูเรียน  - ตัดออก 

- การออกแบบการเรียนรู  - 

- ทักษะการจัดการเรียนรู  - 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - นําไปตั้งเปนประเด็นหลัก (ขอ 6) 
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มาตรฐานวิทยฐานะครเูช่ียวชาญ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

- มีผลงานเสนอในระดับชาติ -  เพ่ิมเติม 

- ริเริ่มสรางสรรค -  

- สรางแรงบันดาลใจให

ผูเรียน 

-  

- วัดและประเมินผล          

อยางหลากหลายและ

สอดคลองกับหลักสูตร 

-  

- พัฒนาหลักสูตร  -  

- สรางและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

แหลงเรียนรู 

-  

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

- ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง 

  เปล่ียนแปลง 

การดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ

มาแลว ไมนอยกวา 3 ป เปลี่ยนเปน            

5 ป  โดยตองผานการพัฒนาและ             

การประเมิน 

ยกเลิก 

กรณีดํารงตําแหนงชํานาญการมาแลว               

ไมนอยกวา 5 ป 

- ดํารงตําแหนงอ่ืน            

ในวิทยฐานะเดียวกัน 

  คงเดิม 

4. การใหไดรับเงินเดือน 

- ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ. 4   คงเดิม 

- ใหไดรับเงินวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ 

  

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด 

-  เพ่ิมเติม 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

-  
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มาตรฐานวิทยฐานะครเูช่ียวชาญ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

6. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  ฉบับท่ี 2 กําหนดเปนประเด็นหลัก 

โดยยายมาจากประเด็นคุณภาพ                

การปฏิบัติงานของฉบับท่ี 1 

- ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีด ี

-  เพ่ิมเติม 

- ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  

- มีจิตวิญญาณความเปนครู -  

- มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ   

ในวิชาชีพครู 

-  

- มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ -  

 

4. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พบวา มีความแตกตางของการกําหนดรายละเอียดของแตละประเด็นในบางสวน                

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1 ประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ผลการศึกษาประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ พบวา มีความเหมือนและแตกตาง

เชนเดียวกันทุกวิทยฐานะ 

4.2 ประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีการคงประเด็นการปฏิบัติงาน      

ตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ การพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู เปนแบบอยางแกผูอ่ืน วิจัยและพัฒนา สรางองคความรู

ใหมเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเผยแพรอยางกวางขวาง มีการถายทอดและไดรับ 

การยอมรับท่ีกําหนดไว  ในเอกสารฉบับท่ี 1 ไว แตมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบางประเด็น ดังนี้ 

 สวนของการปฏิบัติงานตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ มีการรวบ

คําสําคัญ คําวา “ความรู ความสามารถ ทักษะ” มารวมไวดวยกัน และเพ่ิมเติมคําวา “หลักสูตร” เขาไป          

ในคําอธิบาย ดังนี้ “มีความรู ความสามารถ ทักษะ” ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูหรือ “หลักสูตร”             

ท่ีรับผิดชอบและยังไดเปลี่ยนระดับคุณภาพจาก “คุณภาพระดับสูง” เปน “คุณภาพระดับสูงมากเปนพิเศษ” 

 สวนของการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมเหมือนกัน                  

กับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไดแก การเปนพ่ีเลี้ยงใหครูในสถานศึกษา การสรางการมีสวนรวมกับเครือขาย

วิชาการหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ  
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 สวนของการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู เปนแบบอยางแกผูอ่ืน มีการเพ่ิมเติม

เนื้อความวา “...เปนผูนําการพัฒนานวัตกรรม...” 

 นอกจากนั้นไดมีการตัดประเด็นหลัก 3 ประเด็นออกเชนเดียวกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ                

คือ การพัฒนาผูเรียน การออกแบบการเรียนรู และทักษะการจัดการเรียนรู และเพ่ิมเติมประเด็นหลัก

อ่ืนๆ ดังนี้ มีผลงานเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ การเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและผูเก่ียวของ 

การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ในสถานศึกษา การสรางองคความรูใหมเพ่ือใชในการพัฒนาการเรียนรู 

การเสริมแรงใหผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และ

การเปลี่ยนแปลง ในทางท่ีดี การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาหลักสูตร 

4.3 ประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ พบวา มีการคงประเด็น

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการดํารงตําแหนงอ่ืนในวิทยฐานะเดียวกันไว แตเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

การดํารงตําแหนง จากดํารงตําแหนงครูเชี่ยวชาญมาแลว ไมนอยกวา 2 ป เปน 5 ป โดยผานการพัฒนา

และการประเมิน  

4.4 ประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  

 ผลการศึกษาประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ พบวา เอกสารท้ัง 2 ฉบับ 

กําหนดประเด็นการใหไดรับเงินเดือนไวเหมือนกัน คือ ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.5 โดยในเอกสาร            

ฉบับท่ี 2 ไดตัดคําวา “เงินวิทยฐานะ”ออกจากประเด็นหลัก แตยังมีการกําหนดไวเชนเดิม คือ ใหไดรับ

เงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

4.5 ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 เอกสารฉบับท่ี 2 ไดเพ่ิมเติมประเด็นนี้ไวในทุกระดับวิทยฐานะ ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไว

เหมือนกัน 2 เรื่อง ประกอบดวย ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนดและระยะเวลาการปฏิบัติงาน             

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.6 ประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ผลการศึกษาประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา ในเอกสาร 

ฉบับท่ี 2 ไดกําหนดเรื่องของวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไวเปนประเด็นหลัก และ              

ไดกําหนด รายละเอียดของประเด็นยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี           

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตวิญญาณความเปนครู รวมถึงการมีจิตสํานึก

ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และการมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 6 พัฒนาการของมาตรฐานวิทยฐานะของครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

มาตรฐานวิทยฐานะครเูช่ียวชาญพิเศษ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ (มีความเหมือนและแตกตางเชนเดียวกันทุกวิทยฐานะ) 

2. คุณภาพการปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงานตามสาระ 

รายวิชา กลุมสาระการ

เรียนรูท่ีรับผิดชอบ 

  เปล่ียนแปลง 

1. เปลี่ยนจากความรู ความเขาใจ               

เปนความรู ความสามารถ ทักษะ และ

เพ่ิมเติมคําวา หลักสูตร 

2. เปลี่ยนจากคุณภาพระดับสูง           

เปนระดับสูงมากเปนพิเศษ 

- การพัฒนาตนและ             

พัฒนาวิชาชีพ 

  เพ่ิมเติม 

1. เปนพ่ีเลี้ยงใหครูในสถานศึกษา 

2. สรางการมีสวนรวมกับเครือขาย

วิชาการหรือชุมชนการเรียนรู                 

ทางวิชาชีพ 

3. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือน

รวมวิชาชีพ 

- พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู เปนแบบอยาง

แกผูอ่ืน 

  เพ่ิมเติม 

เปนผูนําการพัฒนานวัตกรรม 

- การบริหารจัดการชั้นเรียน   คงเดิม 

 - วิจัยและพัฒนา สรางองค

ความรูใหมเพ่ือนําไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน โดย

เผยแพรอยางกวางขวาง มีการ

ถายทอดและไดรับการยอมรับ 

  

- พัฒนาผูเรียน  - ตัดออก 

- การออกแบบการเรียนรู  - 

- ทักษะการจัดการเรียนรู  - 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - นําไปตั้งเปนประเด็นหลัก (ขอ 6) 
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มาตรฐานวิทยฐานะครเูช่ียวชาญพิเศษ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

- มีผลงานเสนอในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

-  เพ่ิมเติม 

- เนนการมีสวนรวมของ

ผูเรียนและผูเก่ียวของ 

-  

- สรางวัฒนธรรมการเรียนรู 

ในสถานศึกษา 

-  

- สรางองคความรูใหมเพ่ือใช

ในการพัฒนาการเรียนรู 

  

- เสริมแรงใหผูเรียนมีความ

ม่ันใจในการพัฒนาตนเอง 

เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข 

มีความปลอดภัย และการ

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี 

-  

- เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง -  

- พัฒนาหลักสูตร  -  

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

- ระยะเวลาการดํารง

ตําแหนง 

  เปล่ียนแปลง 

การดํารงตําแหนงครูเชี่ยวชาญมาแลว     

ไมนอยกวา 2 ป เปน 5 ป โดยผาน             

การพัฒนาและการประเมิน 

- ดํารงตําแหนงอ่ืน            

ในวิทยฐานะเดียวกัน 

  คงเดิม 

4. การใหไดรับเงินเดือน 

- ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.5   คงเดิม 

- ใหไดรับเงินวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ 

  

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- ภาระงานสอนตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด 

-  เพ่ิมเติม 

- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

-  



67 
 

มาตรฐานวิทยฐานะครเูช่ียวชาญพิเศษ 

ประเด็น 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
ว 17/2548   ว 20/2560            

6. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  ฉบับท่ี 2 กําหนดเปนประเด็นหลัก 

โดยยายมาจากประเด็นคุณภาพ                

การปฏิบัติงานของฉบับท่ี 1 

- ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีด ี

-  เพ่ิมเติม 

- ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  

- มีจิตวิญญาณความเปนครู -  

- มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ   

ในวิชาชีพครู 

-  

- มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ -  

 

 กลาวโดยสรุป คือ มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีสําคัญ มีการเปลี่ยนแปลง               

ครั้งสําคัญใน 2 ชวงเวลา ไดแก      

 ชวงท่ี 1ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2551  

 ชวงท่ี 1 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดออกหนังสือเวียนเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานตําแหนง                     

และมาตรฐานวิทยฐานะออกมา รวม 4 ฉบับ ไดแก ว 9/2548 ว 10/2548 ว 11/2548 และ ว 17/2548              

โดยมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ จํานวน 3 ฉบับแรก เปนการกําหนดเพ่ิมเติมตามตําแหนงและ             

วิทยฐานะ คือ ตําแหนงครูผูชวย ใน ว 9/2548 ตําแหนงครูและครูชํานาญการใน ว 10/2548 ตําแหนง

อ่ืนๆ ท่ีไมใชตําแหนงสายงานการสอน ใน ว 11/2548 ตอมา มีการยกเลิกท้ัง 3 ฉบับ ท่ีกําหนดไวเดิม 

ภายในระยะเวลา 1 เดือนเศษ โดยเปลี่ยนมาใชฉบับปรับปรุงท่ีกําหนดข้ึนใหม ตาม ว 17/2548  

 ชวงท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน  

 ชวงท่ี 2 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดบังคับใชมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ                         

ตาม ว 17/2548 นับจนกระท่ังปจจุบัน เปนเวลา 8 ปเศษ โดยในระหวางนั้น ไดมีการปรับปรุงมาตรฐาน

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะมาเปนลําดับ ตาม ว 12/2551 ว 28/ 2555 ว 15/2557 ว 20/2559             

ว 26/2559 และ ว 5/2560 และลาสุด คือ ว 20/2560  

ผลการศึกษาพัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ พบวา หนังสือเวียน       

ท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีสําคัญ มี 2 ฉบับ ไดแก             

ว 17/2548 กับ ว 20/2560 ดังมีสาระสําคัญของพัฒนาการดังนี้  
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1. มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีกําหนดไวในเอกสารท้ัง 2 ฉบับนั้น             

ในภาพรวม พบวา ไมมีสาระสําคัญท่ีแตกตางกัน คือ มีการกําหนดตําแหนงสายงานการสอน คือ ตําแหนง ครู 

และกําหนดระดับวิทยฐานะของครูไวเหมือนกันท้ัง 4 ระดับ คือ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ

พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

2. มาตรฐานวิทยฐานะแตละวิทยฐานะท่ีกําหนดไวในเอกสารท้ัง 2 ฉบับ นั้น ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงในรายประเด็น ดังนี้  

2.1 ประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ พบวา มีความเหมือนและแตกตาง

เชนเดียวกันในทุกวิทยฐานะ กลาวคือ มีการคงประเด็นหลักสวนใหญท่ีกําหนดไวในเอกสารฉบับท่ี 1 ไว 

โดยไดกําหนดคําอธิบายเพ่ิมเติมใน 3 ประเด็นหลักเดิม ไดแก การจัดการเรียนการสอน การบริหาร 

จัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และกําหนดประเด็นหลักในเอกสารฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม 

เพียงประเด็นเดียว ไดแก ประเด็นการอบรมบมนิสัยผูเรียน  

2.2 ประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมากท่ีสุด              

และประเด็นการพัฒนาผูเรียน ไดมีการกําหนดไวเปนประเด็นหลักในเอกสารท้ัง 2 ฉบับ เฉพาะในวิทยฐานะ 

ชํานาญการเทานั้น โดยไดกําหนดไวในประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบดวย แตไดถูกปรับเปลี่ยน

ขอความในประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงานในวิทยฐานะอ่ืนๆในเอกสารฉบับท่ี 2 ทําใหเกิดความไมชัดเจน 

อยางไรก็ดี ประเด็นท่ีกําหนดไวชัดเจนซ่ึงปรากฏอยูในทุกวิทยฐานะมี 3 ประเด็น คือ การปฏิบัติงาน           

ตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียน และในบางประเด็น มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดปลีกยอย เพ่ือเนนใหเห็นถึงระดับคุณภาพของสิ่งท่ี

ตองการใหเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานของครู และตัดประเด็นยอยบางประเด็นออก ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

1) ประเด็นการปฏิบัติงานตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ              

มีการรวบคําสําคัญ คําวา “ความรู ความสามารถ ทักษะ” มาไวดวยกัน และเพ่ิมเติมคําวา “หลักสูตร” 

ลงไปในคําอธิบาย เอาไวดังนี้ “มีความรู ความสามารถ ทักษะ” ในรายวิชา กลุมสาระการเรียนรูหรือ 

“หลักสูตร” ท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง ไดเปลี่ยนความจาก “คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูหรือกลุมสาระ               

การเรียนรู” เปน “ความรู ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร”และเปลี่ยนระดับ

คุณภาพในทุกวิทยฐานะ ดังนี้  

1.1) วิทยฐานะชํานาญการ เปลี่ยนจาก“คุณภาพระดับพ้ืนฐาน” เปน

คุณภาพสูงกวาระดับพ้ืนฐาน”   

1.2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เปลี่ยนจาก “คุณภาพระดับพ้ืนฐาน”             

เปน “คุณภาพสูงกวาระดับสูง” 

1.3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เปลี่ยนจาก “คุณภาพระดับสูง” เปน “คุณภาพสูง

กวาระดับสูงมาก” 

1.4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เปลี่ยนจาก “คุณภาพระดับสูง” เปน “คุณภาพ 

สูงมากเปนพิเศษ” 



69 
 

2) ประเด็นการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ พบวา ไมมีการกําหนดรายละเอียด

ใดๆ ไวในวิทยฐานะชํานาญการ แตไดมีการกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆเพ่ิมเติมในวิทยฐานะอ่ืนๆ ดังนี้ 

2.1) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พบวา มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ไดแก การเปนผูนําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และการเปนผูบริหารจัดการใหเกิด              

การเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอผูเรียน 

2.2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พบวา มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก            

การเปนพ่ีเลี้ยงใหครูในสถานศึกษา และการสรางการมีสวนรวมกับเครือขายวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู            

ทางวชิาชีพ รวมถึงการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

2.3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ พบวา มีการกําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม

เหมือนกันกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไดแก การเปนพ่ีเลี้ยงใหครูในสถานศึกษา การสรางการมีสวนรวม            

กับเครือขายวิชาการหรือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

3) ประเด็นการบริหารจัดการชั้นเรียน พบวา ไมมีการกําหนดรายละเอียดใดๆ                 

ไวในวิทยฐานะ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ แตไดมีการกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม             

ในวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนรู และการดูแลชวยเหลือและสงเสริม                

การเรียนรูของผูเรียน 

4) ประเด็นการออกแบบการเรียนรูในวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พบวา มีการ

เพ่ิมเติม เนื้อความวา “...โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ...” 

5) ประเด็นทักษะการประเมินผลในวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พบวา มีการ

กําหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก การวัดและประเมินผลอยางหลากหลายและสอดคลองกับหลักสูตร 

6) ประเด็นการวิเคราะห สังเคราะห คิดคน วิจัยและนําผลไปใชในการพัฒนา             

การเรียนการสอนในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พบวา มีการเพ่ิมเติมเนื้อความวา “...ใชในการแกปญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอน...” 

7) ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู พบวา มีการเพ่ิมเติมเนื้อความวา 

“…ใหเปนตนแบบการเรียนรูแกเพ่ือนรวมอาชีพ” ในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเพ่ิมเติมเนื้อความวา “...เปน

ผูนําการพัฒนานวัตกรรม...” ในวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

8) ประเด็นหลักอ่ืนๆท่ีถูกตัดออกในแตละวิทยฐานะ มีดังนี้ 

8.1) วิทยฐานะชํานาญการ พบวา มีการตัดประเด็นหลักในสวน            

การออกแบบการเรียนรู ทักษะการจัดการเรียนรู และทักษะการประเมินผลออก 

8.2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พบวา มีการตัดประเด็นหลัก 3 ประเด็น

ออกไป คือ ความคิด ริเริ่มสรางสรรค การพัฒนาผูเรียน และทักษะการจัดการเรียนรู 

8.3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พบวา มีการตัดประเด็นหลัก 3 ประเด็นออกไป 

คือ การพัฒนาผูเรียน การออกแบบการเรียนรู และทักษะการจัดการเรียนรู 
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8.4) วิทยฐานะเชีย่วชาญพิเศษ พบวา มีการตัดประเด็นหลัก 3 ประเด็นออกไป 

คือ การพัฒนาผูเรียน การออกแบบการเรียนรู และทักษะการจัดการเรียนรู 

9) ประเด็นหลักอ่ืนๆท่ีกําหนดเพ่ิมเติมในแตละวิทยฐานะ มีดังนี้ 

9.1) วิทยฐานะชํานาญการ พบวา ไดเพ่ิมเติมประเด็นการจัดการเรียน              

การสอน การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม ใชวิธีการหลากหลาย และการเปนผูเรียนรู                     

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตอตนเอง รวมถึงการบูรณาการความรูสูการปฏิบัต ิ

9.2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ พบวา มีการเพ่ิมเติมประเด็นหลักอ่ืนๆ ดังนี้ 

การบูรณาการ การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ การพัฒนาหลักสูตร การสรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติงาน การคัดสรร 

และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู รวมถึงการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนา            

การเรียนรู 

9.3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ พบวา ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในประเด็นหลักอ่ืนๆ 

ไดแก การมีผลงานเสนอในระดับชาต ิการริเริ่มสรางสรรค การสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน รวมกับการวัดและ

การประเมินผลอยางหลากหลายและสอดคลองกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการสรางและพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

9.4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ พบวา ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมประเด็นหลักอ่ืนๆ 

ไดแก การมีผลงานเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ การเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและผูเก่ียวของ การสราง

วัฒนธรรมการเรียนรู ในสถานศึกษา การสรางองคความรูใหมเพ่ือใชในการพัฒนาการเรียนรู การเสริมแรง              

ใหผูเรียน มีความม่ันใจในการพัฒนาตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดี การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาหลักสูตร  

2.3 ประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ พบวา มีความเหมือนและแตกตาง

เชนเดียวกันในทุกวิทยฐานะ กลาวคือ มีการคงประเด็นระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการดํารง

ตําแหนงอ่ืน ในวิทยฐานะเดียวกันไว โดย“ใหผานการพัฒนาและผานการประเมิน” แตเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามระดับวิทยฐานะ ดังนี้  

 1) วิทยฐานะชํานาญการ เปลี่ยนจากระยะเวลาไมนอยกวา 6 ป เปน 5 ป โดยไม

ปรับลด จํานวนป ตามคุณวุฒิดานการศึกษา  

2) วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เปลี่ยนจากดํารงตําแหนงครูชํานาญการมาแลว             

ไมนอยกวา 5 ป เปน 1 ป 

3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เปลี่ยนจากดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษมาแลว               

ไมนอยกวา 3 ป เปน 5 ป และยกเลิกกรณีดํารงตําแหนงชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เปลี่ยนจากดํารงตําแหนงครูเชี่ยวชาญมาแลว              

ไมนอยกวา 2 ป เปน 5 ป 
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2.4 ประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ พบวา เอกสารท้ัง 2 ฉบับ กําหนด

ไวเหมือนกัน โดยในเอกสารฉบับท่ี 2 ไดตัดคําวา “เงินวิทยฐานะ”ออก โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนและเงิน

วิทยฐานะตามอันดับและวิทยฐานะท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.5 ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปนประเด็นท่ีถูกกําหนดเพ่ิมเติมไวในเอกสาร             

ฉบับท่ี 2 โดยมีประเด็นยอย 2 เรื่อง เหมือนกันทุกวิทยฐานะ ประกอบดวย ภาระงานสอนและระยะเวลา             

การปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

2.6 ประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนประเด็นเดิมท่ีอยู

ภายใตประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงานในเอกสารฉบับท่ี 1 โดยในเอกสารฉบับท่ี 2 ไดนํามากําหนดไว             

เปนประเด็นหลักอีก 1 ประเด็น และไดกําหนดประเด็นยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การประพฤติตน                         

ใหเปนแบบอยางท่ีด ีการดํารงชีวิตตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตวิญญาณในความเปนครู                   

การมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และการมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

1.2 พัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีสําคัญ 

พัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีสําคัญ              

แบงไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 และระยะท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 - 

ปจจุบัน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2551 

 ระยะท่ี 1 เปนชวงของการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน

ตําแหนงและวิทยฐานะของครูท่ีเกิดข้ึนระหวางป พ.ศ. 2548 เริ่มจาก ว 25/2548 หลักเกณฑและวิธีการ            

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซ่ึงบังคับใช เม่ือวันท่ี                

29 ธันวาคม 2548 และถูกยกเลิกการบังคับใช เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 โดย ว 17/2552 รวมระยะเวลา

ในการบังคับใช ประมาณ 4 ป 9 เดือน 

ระยะท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบัน  

ระยะท่ี 2 เปนชวงของความเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ              

กับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยไดมีการยกเลิกระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสําคัญ คือ  

ว 25/2548 และมีการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดข้ึนใหม ไดแก ว 17/2552 หลักเกณฑและวิธีการ  

ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ บังคับใชเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552     

ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลง ท้ังมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะและหลักเกณฑการประเมินผล             

การปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงและวิทยฐานะของครูในเวลาเดียวกัน และยังมีผลบังคับใชอยูจนปจจุบัน 
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ว 17/2552 ท่ีถูกกําหนดข้ึนใหม กําหนดประเด็นประเมินใน 3 ดานสําคัญ ไดแก 

ดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเนนการประเมินเอกสารหลักฐาน       

การมีสวนรวม ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และคํารับรองของผูบังคับบัญชา          

และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมกับประสบการณการทํางาน ท่ีประกอบดวย การดํารงตําแหนง รวมถึง 

การปฏิบัติหนาท่ีและภาระงาน  

ดานท่ี 2 ดานความรู ความสามารถ แบงออกเปน 2 สวน คือ ความรู ความสามารถ               

ในการพัฒนางาน กับความรู ความสามารถในการพัฒนาตนเอง  

ดานท่ี 3 ดานผลการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน              

ซ่ึงประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ รายงานการสังเคราะห  

ผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน (สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ) และผลงานทางวิชาการท่ีกําหนดจํานวน

และรูปแบบไวแตกตางกัน เชน รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน และผลงานวิจัยและ

พัฒนา สําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามรูปแบบท่ีหลักเกณฑกําหนดไว  

 รวมถึง ขอกําหนดเก่ียวกับการพัฒนากอนแตงต้ังสําหรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ                  

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

การประเมินกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนคารอยละ โดยกําหนดใหผูท่ีผานการประเมิน          

แตละวิทยฐานะ ตองผานการประเมินทุกดานเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 65 70 75 และ 80 ตามลําดับ 

ตอมา ได มีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดข้ึนใหม อีก 1 ฉบับ  

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในอันท่ีจะปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล             

ท้ังระบบ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนง

และวิทยฐานะ ว 21/2560 ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ บังคับใชเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 จนถึงปจจุบันอีกฉบับหนึ่ง 

ว 21/2560 ท่ีถูกกําหนดข้ึนลาสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑเดิมในหลายประเด็น ดังนี้ 

กําหนดคุณสมบัติในการขอรับการประเมิน 5 สวน ตอไปนี้ 

1. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและหรือการดํารงวิทยฐานะ  

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจนับรวมกับชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนทางวิชาชีพ 

3. วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กําหนดวา ผูขอรับการประเมินตองเปนผูไมเคย            

ถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ผลการพัฒนา 

5. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ใน 3 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหาร 

จัดการชั้นเรียน และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

นอกจากนั้น คือ การกําหนดใหมีการประเมินผลงานทางวิชาการสําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ               

และเชี่ยวชาญพิเศษตามรูปแบบท่ีหลักเกณฑกําหนดไว  
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สําหรับการประเมิน จะมีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนคาระดับคุณภาพตั้งแตระดับ 1 

ถึง 5 โดยกําหนดใหผูท่ีผานการประเมินแตละวิทยฐานะ ตองผานการประเมินดานผลงานท่ีเกิดจาก                

การปฏิบัติหนาท่ี เฉลี่ยตามท่ีหลักเกณฑกําหนดไว  

 กลาวโดยสรุป คือ พัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อน            

วิทยฐานะ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญใน 2 ชวงเวลา ไดแก                  

 ชวงท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 มีหนังสือเวียนเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ

การประเมิน จําวน 1 ฉบับ คือ ว 25/2548 ซ่ึงรวมระยะเวลาการบังคับใช ประมาณ 4 ป เศษ 

 ชวงท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน มีการยกเลิกหลักเกณฑฉบับเดิมในชวงท่ี 1              

คือ ว 25/2548 และปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการประเมินตามหนังสือเวียน จํานวน 2 ฉบับ                     

ไดแก ว 17/2552 และ ว 21/2560 ซ่ึงท้ัง 2 ฉบับยังมีผลบังคับใชอยูจนปจจุบัน โดย ว 17/2552            

มีระยะเวลาการบังคับใชถึงปจจุบัน 8 ป เศษ จากนั้น จึงออก ว 21/2560 โดยมีระยะเวลาการบังคับใช         

ถึงปจจุบัน 4 เดือนเศษ แตมิไดยกเลิก ว 17/2552 เดิม  

 พัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะท่ีสําคัญท้ัง 3 ฉบับ 

ไดแก ฉบับท่ี 1 ว 25/2548 ฉบับท่ี 2 ว 17/2552 และฉบับท่ี 3 ว 21/2560  มีสาระสําคัญ คือ  

1. การกําหนดประเด็นการประเมิน พบวา หลักเกณฑท้ัง 3 ฉบับ มีการกําหนดประเด็น                 

การประเมินรวม 4 ประเด็นหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย 1) วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ประสบการณ                

การทํางาน 3) ความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน แบงเปน 2 สวน ไดแก ความรู ความสามารถ

และคุณภาพการปฏิบัติงาน 4) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี แบงเปน 2 สวน ไดแก ผลการปฏิบัติงาน 

ประกอบดวย ผลท่ีเกิดกับผู เรียน การจัดการเรียนรู  และการพัฒนาวิชาการ กับผลงานทางวิชาการ 

ประกอบดวย งานวิจัยและรายงาน   

2. ความแตกตางในประเด็นหลักแตละประเด็นของหลักเกณฑท้ัง 3 ฉบับ สรุปไดดังนี้  

2.1 ประเด็นวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา ในหลักเกณฑฉบับท่ี 1                   

มีการกําหนดประเด็นยอยไวหลายประเด็นท่ีเนนการประเมินตัวผูขอรับการประเมินเอง คือ การมีวินัย                

การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี การดํารงตนอยางเหมาะสม การรักและศรัทธาในวิชาชีพ รวมถึง              

การมีความรับผิดชอบ สวนฉบับท่ี 2 และ 3 จะเนนการประเมินผลการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาหรือ

เสริมสรางวินัยของผูรับการประเมิน และฉบับท่ี 3 คงเหลืออยู 2 ประเด็น คือ การไมเคยถูกลงโทษ              

ทางวินยัหรือจรรยาบรรณวิชาชพี และการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ 

2.2 ประเด็นประสบการณการทํางาน พบวา มีการกําหนดใหมีหลักเกณฑการประเมิน                       

ดานการพัฒนาตนเองเหมือนกันท้ัง 3 ฉบับ ในขณะท่ีฉบับท่ี 3 ตัดประเด็นประเมินระยะเวลาการปฏิบัติ

หนาท่ี โดยนําชั่วโมงการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู  การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรู                 

ทางวิชาชีพ (PLC) และงานท่ีตอบสนองนโยบายและจุดเนนมาใชเปนประเด็นยอยในการพิจารณาแทน 

2.3 ประเด็นความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีการกําหนด             

ใหมีหลักเกณฑการประเมินดานการพัฒนาตนเองเหมือนกันท้ัง 3 ฉบับ โดยกําหนดใหเปนประเด็นยอย              

ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน แตในฉบับท่ี 3 ไดนําประเด็นดานการพัฒนาตนเองไปกําหนดใหเปนประเด็นยอย 
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ดานความรู ความสามารถ แตยังไดคงประเด็นประเมินความรู ความสามารถดานการบริหารจัดการ             

ชั้นเรียน การออกแบบการเรียนรู และดานสื่อและนวัตกรรม นอกจากนั้น ยังไดกําหนดประเด็น                  

ในการประเมินดานความรู ความสามารถเพ่ิมเติม คือ ดานการพัฒนาวิชาชีพการสรางและพัฒนา

หลักสูตร การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู อยางไรก็ตาม ไดตัดประเด็น              

การประเมินดานการพัฒนาผูเรียน การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี และการทํางานเปนทีมท่ีปรากฏในฉบับท่ี 1 

และ 2 ออกไปและบางสวนนําไปกําหนดไวในประเด็นหลักอ่ืนๆ    

2.4 ประเด็นผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวย 1) ผลการปฏิบัติงาน 

ไดแก ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ผลการจัดการเรียนรู และการพัฒนาวิชาการ และ 2) ผลงานทางวิชาการ ไดแก 

งานวิจัยและรายงาน มีสาระสําคัญท่ีแตกตางกันดังนี้ 

ดานผลการปฏิบัติงาน ในสวนของผลท่ีเกิดกับผูเรียน พบวา หลักเกณฑฉบับท่ี 3              

ไดตัดประเด็นการประเมินผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการของผู เรียนและการพัฒนาผู เรียน                 

แบบองครวม พฤติกรรมผู เรียน และการพัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา              

เพ่ือผูเรียน และการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆออก โดยไดกําหนดประเด็นประเมินเพ่ิมเติมในเรื่องของคุณภาพ

ผูเรียน การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพ่ิมเติม ในสวนของการจัดการเรียนรู พบวา ไดตัดประเด็น                   

การจัดการชั้นเรียนการพัฒนาวิชาการ และการใหบริหารทางวิชาการออก และไดกําหนดใหมีการประเมิน               

การออกแบบหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประกอบ

แผนการสอนรายบุคคล และแผนการจัดประสบการณ รวมท้ัง กลยุทธในการจัดการเรียนรู ซ่ึงบางสวน               

ไปซํ้าซอนกับประเด็นยอยในขออ่ืนๆ ในสวนของการพัฒนาวิชาการ ไดตัดประเด็นยอยท่ีเคยกําหนดไวเดิม

ท้ังหมดออก ไดแก การพัฒนาวิชาการและการใหบริการทางวิชาการ  

 ดานผลงานทางวิชาการ ท้ังในสวนของงานวิจัยและรายงาน หลักเกณฑฉบับท่ี 3 

ไดกําหนดประเด็นการประเมินผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเพียงหัวขอเดียว ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 7 พัฒนาการของหลกัเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะท่ีสําคัญ 

ประเด็นการประเมิน ว 25/48 ว 17/52 ว 21/60 

วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีวินัย  - - 

- ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ     - -  

- ประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี  - - 

- ดํารงตนอยางเหมาะสม  - - 

- รักและศรัทธาในวิชาชีพ  - - 

- มีความรับผดิชอบ  - - 

-  มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ -   

-  มีสวนรวม ในการเสริมสรางวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  - 
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ประเด็นการประเมิน ว 25/48 ว 17/52 ว 21/60 

ประสบการณการทํางาน 

- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง    

- ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี   - 

- ภาระงาน -   

  -  ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน - -  

- งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู - -  

- ปฏิบัติงานบริหารวิชาการงานบุคคล  

        งบประมาณ หรือบริหารงานท่ัวไป 

- -  

- การมีสวนรวมในชุมชนการเรยีนรู            

       ทางวิชาชีพ (PLC) 

- -  

- งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน - -  

ความรู ความสามารถ/คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ความรู ความสามารถ 

-  ดานหลักสูตร -  - 

- การสรางและพัฒนาหลักสูตร - -  

-  ดานการจัดการเรียนการสอน -  - 

-  ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  -  

-  ดานการออกแบบการเรียนรู  -  

-  ดานการวางแผนและนําไปใช              -  - 

-  ดานสื่อและนวัตกรรม -   

-  ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ - -  

- ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู - -  

- ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู - -  

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

-  ดานการพัฒนาตนเอง    

-  ดานการพัฒนาผูเรียน  - - 

-  ดานการประเมินผูเรียน - - - 

-  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  - - 

-  ดานการบริการท่ีด ี  - - 

-  ดานการทํางานเปนทีม  - - 
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ประเด็นการประเมิน ว 25/48 ว 17/52 ว 21/60 

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

ผลการปฏิบัติงาน ประเมินจาก.. 

- ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

- ผลการเรียน/ผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการของผูเรียน และการพัฒนา

ผูเรยีนแบบองครวม 

  - 

- พฤติกรรมผูเรียน  - - 

- พัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผูเรยีน -  - 

- คุณภาพผูเรียน* - -  

- จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน - -  

- พัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ -  - 

- การจัดการเรียนรู 

- การจัดการช้ันเรียน  - - 

- การออกแบบหนวยการเรียนรู - -  

- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษา                 

เฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ 

- -  

- กลยุทธในการจัดการเรียนรู - -  

- การพัฒนาวิชาการ 

- รักษาคุณภาพการสอนระดับสูง - - - 

- การพัฒนาวิชาการ   - 

- การใหบริการทางวิชาการ -  - 

ผลงานทางวิชาการ ประเมินจาก.. 

- งานวิจัย 

- งานวิจัยและพัฒนา   - 

- การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู - -  

- รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในช้ันเรียน หรือผลงาน               

ทางวิชาการลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียน         

ของผูเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู ใชแนวคิด ทฤษฎีและ

องคความรูเพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

-  - 

- รายงาน 

- รายงานผลการเรียนการสอนหรอืผลการเรียนรูของผูเรียน  -  - 

- รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  -  - 

- ผลการประเมินและหรือการทดสอบ ของวิชาท่ีสอนในระดับ

เขตหรือระดับประเทศ 

-  - 

- รายงานผลการพัฒนาผูเรยีนดานอ่ืน ๆ -  - 
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2. ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหล ี

(เกาหลีใต) ประเทศสิงคโปร มีประเด็นท่ีสําคัญ 2 ประเด็นท่ีสรุปได ดังนี้  

1. การกําหนดตําแหนงของครูในตางประเทศ 

2. การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของครใูนตางประเทศ 

โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดตําแหนงของครูในตางประเทศ 

ผลการศึกษาระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดตําแหนงของครูในตางประเทศ 

พบวา การกําหนดตําแหนงของตางประเทศมีการกําหนดตําแหนง “ครู” เอาไวเหมือนกัน โดยมีการจําแนก

ตําแหนงครูไวอยางหลากหลาย เชน ครูบรรจุ ครูประจําชั้น ครูบรรจุใหม  

สวนของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดวิทยฐานะ พบวา ตําแหนงคร ู           

ในตางประเทศ  มีการแบงระดับตําแหนงหรือวิทยฐานะเปน 3 และ 4 ระดับ ดังนี้ 

1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 3 ระดับ เริ่มจากระดับชํานาญการ (Advanced) ระดับชํานาญการ

พิเศษ (Distinguished) ถึงระดับเชี่ยวชาญ (Expert) 

1.2 ประเทศออสเตรเลีย มี 3 ระดับ เริ่มจากระดับชํานาญการ (Proficient) ระดับชํานาญการ

พิเศษ (Highly Accomplished) ถึงระดับหัวหนา (Lead) 

1.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) มี 3 ระดับ เริ่มจากระดับตน (Junior Level) ระดับกลาง 

(Middle Level) ถึงระดับสูง (Senior Level) 

1.4 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) มี 3 ระดับ โดยเริ่มจากระดับท่ี 2 (2
nd Grade Teacher) 

ระดับท่ี 1 (1st Grade Teacher) ถึงระดับเชี่ยวชาญ (Master Teacher) 

1.5 ประเทศสิงคโปร มี 4 ระดับ เริ่มจากระดับอาวุโส (Senior) ระดับหัวหนา (Lead) ระดับ

เชี่ยวชาญ (Master) ถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (Principle Master) 

2. การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ  

การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ จําแนกประเด็น 

ในการพิจารณาผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของครู เปน 6 ดาน ไดแก ดานวินัย คุณธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานประสบการณการทํางาน ดานความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ดานการฝกอบรม 

และดานอ่ืนๆ โดยมีสาระสําคัญแยกรายดาน ดังนี้ 

2.1 ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑฯ                

ในเรื่องของความรับผิดชอบ การมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ และความมุงม่ันในการทํางานและ                

การปฏิบัติหนาท่ี   

2.2 ดานประสบการณการทํางาน มีการกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑฯ ในเรื่องของระยะ 

เวลาการปฏิบัติหนาท่ี     
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2.3  ดานความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการกําหนดรายละเอียด                      

ของหลักเกณฑฯ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวางแผนและการนํา

แผนไปใช เนื้อหาวิชาท่ีสอนทักษะในการสอน การออกแบบการเรียนรู การสรางและรักษาสภาพแวดลอม

การเรียนรู การประเมินผูเรียนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

2.4 ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี มีการกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑฯ ใน 2 เรื่อง 

ไดแก ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

1) ผลการปฏิบัติงาน จําแนกเปน 3 ดาน คือ  

(1) ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ ดานวิชาการของผูเรียน              

และการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม พฤติกรรมผูเรียน พัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา

เพ่ือผูเรียน  

(2) ดานผลการจัดการเรียนรู การจัดการชั้นเรียน ศักยภาพดานการสอนในชั้นเรียน 

ความสามารถในการสอน กระบวนการเรียนการสอน การสงเสริมความเปนเลิศดวยประสิทธิภาพ             

การเรียนการสอน การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และ  

(3) ดานผลการพัฒนาวิชาการ การรักษาคุณภาพ  การสอนในระดับสูง การรวมแบงปน 

กลยุทธและความคิด ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ ความสัมพันธระหวางบุคคล การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา 

เพ่ือนรวมงาน ทัศนคติของครู ความพึงพอใจของผูปกครอง ทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง 

และชุมชน การสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน 

2) ผลงานทางวิชาการ มีการกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑฯ ในเรื่องของรูปแบบ            

ของผลงานทางวิชาการ ซ่ึงอาจจําแนกเปน 2 สวน คือ  

(1) งานวิจัย ไดแก งานวิจัย รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน          

หรือผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนสอดคลอง            

กับแผนการจัดการเรียนรู ใชแนวคิด ทฤษฎีและองคความรู เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรู

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ผลงานวิจัยและพัฒนา และเอกสารหรือผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพระดับอําเภอท่ีมีการนํา

ผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการเรยีนการสอน  

(2) รายงาน ไดแก รายงานผลการเรียนการสอนหรือผลการเรียนรูของผูเรียน 

รายงานการคาดคะเนศักยภาพในอนาคตของครู รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป รายงาน

ผลการประเมินความเปนมืออาชีพ (การมีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ) 

2.5 ดานการฝกอบรม มีการกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑฯ ในเรื่องของการฝกอบรม                 

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคคลากรใหเปนมืออาชีพ ในขณะท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) ไดกําหนด 

ใหมีการเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรมท่ีกําหนด โดยกําหนดใหเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการประเมิน            

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
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2.6 ดานอ่ืนๆ การศึกษางานวิจัยและเอกสารพบประเด็นอ่ืนๆ ท่ีตางประเทศกําหนดไว

แตกตางจากประเทศไทย สรุปไดดังตอนี้ 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดรูปแบบการประเมินโดยใชผลจาก “รายงาน 

การจัดอันดับประสิทธิภาพของครู (Highly Effective Rating)” ในการพิจารณา   

2) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) กําหนดรูปแบบการประเมินโดยการทดสอบ 

แบงเปนการสอบขอเขียน (120 นาที) โดยใชแบบทดสอบ 2-3 แบบ ในดานความรู ทักษะ วิธีสอน วิชาเฉพาะ 

และจิตวิทยา รวมกับ การสอบสัมภาษณ (20 นาที) 

3) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) กําหนดรูปแบบการประเมินโดยพิจารณา            

จากองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ประสบการณการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม 

4) ประเทศออสเตรเลีย กําหนดให “ความเปนพลเมืองหรือชาวตางชาติท่ีไดรับ            

วีซาอยูอาศัยถาวร และไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีดูแลดานครู” ซ่ึงก็เปนประเด็นหนึ่งท่ีกําหนดไว               

ในหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  

กลาวโดยสรุปไดวา ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีวาดวยการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของคร ู                     

ในตางประเทศ สามารถสรุปได คือ การกําหนดตําแหนงของครูในตางประเทศ พบวา มีการจําแนกตําแหนง 

“ครู” ไวอยางหลากหลาย เชน ครูบรรจุ ครูประจําชั้น ครูบรรจุใหม โดยแบงระดับตําแหนงเปน 3 และ 4 ระดับ 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) ซ่ึงไดกําหนดไว 3 สวน ไดแก ประเทศสิงคโปร ไดกําหนดไว 4 ระดับ สวนการกําหนดหลักเกณฑ                

การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ สวนใหญจําแนกประเด็นในการพิจารณาผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติหนาท่ีของครู เปน 6 ดาน ไดแก ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานประสบการณ             

การทํางาน ดานความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ หนาท่ี 

ไดแก ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ และดานการฝกอบรม รวมกันกับดานอ่ืนๆ ในบางประเทศ เชน 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) กําหนดรูปแบบการประเมินโดยพิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 

ประสบการณการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม 

 

3. ผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมี      

วิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของขาราชการครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน                

ของครูในตางประเทศ 

ผลการศึกษาระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการครู            

ในประเทศไทยกับตางประเทศท่ีผ านการศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวของ                       

โดยเปรียบเทียบประเทศตางๆ จํานวน 5 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต ประเทศสิงคโปร กับประเทศไทย                  

ซ่ึงอาจสรุปผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางในประเด็นท่ีสําคัญ 2 ประเด็น ไดแก  
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3.1 การกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของครู  

3.2 การกําหนดหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมิน                

ผลการปฏิบัติงานของครู โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาเปรียบเทียบดังตอไปนี้ 

3.1 การกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของครู 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐานตําแหนง พบวา                 

การกําหนดตําแหนงของตางประเทศกับประเทศไทยโดยสวนใหญมีการกําหนดตําแหนง “ครู”           

ไวเหมือนกัน โดยอาจมีบางประเทศท่ีมีการจําแนกตําแหนงเฉพาะของ “ครู” ใหมีความแตกตางกัน เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหมีตําแหนง“ครูบรรจุ” ในขณะท่ีประเทศสิงคโปรกําหนดใหมีตําแหนง           

“ครูประจําชั้น” และประเทศออสเตรเลียกําหนดใหมีตําแหนง“ครูบรรจุใหม”  

สวนของผลการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดวิทยฐานะ พบวา 

ตําแหนงครูในประเทศไทยและในตางประเทศสวนใหญ มีการแบงระดับตําแหนงหรือวิทยฐานะท่ีใกลเคียง

กันโดยแบงเปน 3 และ 4 ระดับ ตามลําดับดังนี้ 

1. ประเทศท่ีแบงระดับตําแหนงหรือวิทยฐานะเปน 3 ระดับ มี 4 ประเทศ ไดแก  

1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากระดับชํานาญการ (Advanced) ระดับชํานาญการ

พิเศษ (Distinguished) ถึงระดับเชี่ยวชาญ (Expert) 

1.2 ประเทศออสเตรเลีย เริ่มจากระดับชํานาญการ (Proficient) ระดับชํานาญการ

พิเศษ (Highly Accomplished) ถึงระดับหัวหนา (Lead) 

1.3 สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) เริ่มจากระดับตน (Junior level) ระดับกลาง 

(Middle Level) ถึงระดับสูง (Senior level) 

1.4 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)  ไดนับเริ่มจากระดับ 2  (2nd Grade Teacher) ไประดับ 1        

(1st Grade Teacher) จนถึงระดับเชี่ยวชาญ (Master Teacher) 

2. ประเทศท่ีแบงระดับตําแหนงหรือวิทยฐานะเปน 4 ระดับ มี 2 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทย 

ไดแก  

2.1 ประเทศสิงคโปร เริ่มจากระดับอาวุโส (Senior) ระดับหัวหนา (Lead) ระดับเชี่ยวชาญ 

(Master) ถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (Principle Master) 

2.2 ประเทศไทย เริ่มจากระดับชํานาญการ (Professional) ระดับชํานาญการพิเศษ 

(Senior Professional) ระดับเชี่ยวชาญ (Expert) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (Senior Expert) 

กลาวโดยสรุป คือ ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานตําแหนง ในภาพรวม พบวา  การกําหนดตําแหนง

ของตางประเทศกับประเทศไทยโดยสวนใหญมีการกําหนดตําแหนง “ครู” ไวเหมือนกัน โดยจําแนกตําแหนง

เฉพาะของ “ครู” ใหมีความแตกตางกัน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีกําหนดใหมีตําแหนง“ครูบรรจุ” ประเทศ

สิงคโปรท่ีกําหนดใหมีตําแหนง “ครูประจําชั้น” และประเทศออสเตรเลยี ท่ีกําหนดใหมีตําแหนง“ครูบรรจุใหม”

และผลการเปรียบเทียบมาตรฐานวิทยฐานะ ในภาพรวม พบวา  การกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะของคร ู    
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ในประเทศไทยและในตางประเทศสวนใหญ มีการแบงระดับตําแหนงหรือวิทยฐานะท่ีใกลเคียงกัน โดยแบงเปน 

3 และ 4 ระดับ สวนประเทศท่ีแบงเปน 3 ระดับ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ประเทศท่ีแบงเปน 4 ระดับ มี 2 ประเทศ ไดแก ประเทศ

ไทยและประเทศสิงคโปร ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของครู 

ประเทศ ตําแหนง วิทยฐานะ 

ประเทศไทย ครู ชํานาญการ (Professional) 

  ชํานาญการพิเศษ (Senior Professional) 

  เช่ียวชาญ (Expert) 

  เช่ียวชาญพิเศษ (Senior Expert) 

สหรัฐอเมริกา ครู (Teacher) ชํานาญการ (Advanced) 

 ครูบรรจุ (Established) ชํานาญการพิเศษ (Distinguished) 

  เช่ียวชาญ (Expert) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ) ครู ระดับตน (Junior Level) 

  ระดับกลาง (Middle Level) 

  ระดับสูง (Senior Level) 

เกาหลีใต ครู ระดับ 2 (2
nd

 Grade Teacher) 

  ระดับ 1 (1
st
 Grade Teacher) 

  เช่ียวชาญ (Master Teacher)  

สิงคโปร ครู อาวุโส (Senior) 

 ประจําช้ัน (Classroom) หัวหนา (Lead) 

  เช่ียวชาญ (Master) 

  เช่ียวชาญพิเศษ (Principle Master)  

ออสเตรเลีย ครู ชํานาญการ (Proficient) 

 บรรจุใหม (Graduate) ชํานาญการพิเศษ (Highly Accomplished)  

  หัวหนา (Lead) 
 

3.2 การกําหนดหลักเกณฑการให มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูหรือการประเมินผล                

การปฏิบตัิงานของครู 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะ

ของครู พบวา หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย               

มีความใกลเคียงกัน ในภาพรวม ซ่ึงอาจจําแนกประเด็นหลักในการพิจารณาเปน 6 ดาน ไดแก ดานวินัย 

คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานประสบการณการทํางาน ดานความรู ความสามารถและคุณภาพ                  

การปฏิบัติงาน ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ                

ดานการฝกอบรมและดานอ่ืนๆ โดยหากพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวา มีความเหมือน ความตาง 

และความซํ้าซอนกันในหลายประเด็นยอย ซ่ึงอาจสรุปรายละเอียดในแตละดาน พรอมสรุปรูปแบบ                  

การประเมินและประเด็นอ่ืนๆ ไว ดังนี้  
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ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู               

ในภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้  

1. ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในดานวินัย คุณธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพในภาพรวม พบวา มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินในดานวินัย คุณธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังในตางประเทศและในประเทศไทย โดยประเทศท่ีพบวามีการกําหนดหลักเกณฑ

การประเมินดานดังกลาว เชนเดียวกับประเทศไทย ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา มีประเด็นการประเมินท่ีกําหนดไวแตกตางดวยเชนกัน            

จึงสรุปประเด็นการประเมินท่ีกําหนดไวใกลเคียงและแตกตางกันกับหลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเด็นการประเมินท่ีกําหนดไวใกลเคียงกัน โดยมีรายละเอียดแยกเปนสวนของวินัย 
คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้ 

1.1 สวนวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา ประเทศสิงคโปรกําหนดไว
ใกลเคียงกับประเทศไทย ในประเด็น “การมีวินัย” “การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี” “การดํารงตน
อยางเหมาะสม” “การมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ” “ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ” “การมีสวนรวม 
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ” และ“การไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ” 

1.2 สวนจรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปรกําหนด
เกณฑการประเมินในประเด็น “ความรับผิดชอบ” และ “การมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ” ไวใกลเคียง
กับประเทศไทย   ในขณะท่ี ประเทศสิงคโปรกําหนดประเด็นเรื่องของ “ความรับผิดชอบตอองคกร ตลาด 
[ผูบริโภค: ผูเรียน (ผูวิจัย)] พอแม ผูปกครอง และชุมชน และการสอน" และประเทศสหรฐัอเมริกากําหนด
ประเด็นเรื่อง “ความมุงม่ันในการทํางานและการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย” ซ่ึงแตกตางกับประเทศไทย                      
ดังแสดงในตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบประเดน็การประเมินวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ   
     

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเทศ 

ความเหมือน วินัย คุณธรรม  
- การมีวินัย (ว 25/2548) 
- การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี (ว 25/2548) 
- การดํารงตนอยางเหมาะสม (ว 25/2548) 

ประเทศไทย 
สิงคโปร 

วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรอืจรรยาบรรณ

วิชาชีพ    (ว 21/2560) 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ (ว 25/2548) 
- ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (ว 25/2548) 
- มีสวนรวม ในการเสริมสรางวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ว 17/2552) 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การมีความรับผิดชอบ (ว 25/2548) 
- การมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ (ว 17/2552) 

ประเทศไทย 
สหรัฐอเมริกา 

สิงคโปร 

ความแตกตาง จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- มีความรับผิดชอบตอองคกร 
- มีความรับผิดชอบตอตลาด [ผูบริโภค: ผูเรียน 

(ผูวิจัย)] 
- มีความรับผิดชอบตอพอแม ผูปกครอง และ

ชุมชน 
- มีความรับผิดชอบตอการสอน 

สิงคโปร 

- ความมุงม่ันในการทํางานและการปฏิบัติหนาท่ี             
ท่ีไดรับมอบหมาย 

สหรัฐอเมริกา 
 

 
2. ดานประสบการณการทํางาน  

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในดานประสบการณ                  
การทํางานในภาพรวม พบวา มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินในดานประสบการณการทํางาน                  
ท้ังในตางประเทศและในประเทศไทย และยังพบวา สวนใหญมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา                
ในเรื่องของ“ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี” ไวใกลเคียงกันท้ังในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร  
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นอกจากนั้น พบวา ประเทศไทยกับประเทศสิงคโปรไดกําหนดประเด็นอ่ืนๆท่ีสอดคลองกัน             
ในประเด็นระยะเวลาการดํารงตําแหนงและภาระงาน ไดแก ชั่วโมงสอนตามตารางสอนและงานสนับสนุน              
การจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวยการปฏิบัติงานบริหารวิชาการงานบุคคล งบประมาณ หรือบริหารงานท่ัวไป 
การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)” และงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน ดังตารางตอไปนี ้ 

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานประสบการณการทํางาน     

การเปรียบเทียบ ประเด็นดานประสบการณการทํางาน ประเทศ 

ความเหมือน - ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี (ว 25/2548) ประเทศไทย สาธารณรฐั
ประชาชนจนี (เซ่ียงไฮ) 

สาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลี
ใต) ออสเตรเลีย สิงคโปร 

- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง                           
(ว 25/2548 / ว 21/2560) 

- ภาระงาน (ว 17/2552) 

• ชั่วโมงสอนตามตารางสอน (ว 21/2560) 

• งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู                   
(ว 21/2560) 

(1) ปฏิบัติงานบริหารวิชาการ               
งานบุคคล งบประมาณ หรือ
บริหารงานท่ัวไป (ว 21/2560) 

(2) การมีสวนรวมในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)             
(ว 21/2560) 

(3) งานตอบสนองนโยบาย               
และจุดเนน (ว 21/2560) 

ประเทศไทย สิงคโปร 

 

3. ดานความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน  

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในดานความรู 

ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม พบวา มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินท้ัง 2 ดาน 

ท้ังในตางประเทศและในประเทศไทย โดยประเทศท่ีพบวามีการกําหนดหลักเกณฑการประเมิน              

ดานความรู ความสามารถ เชนเดียวกับประเทศไทย ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร และดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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และประเทศอังกฤษ อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา มีประเด็นการประเมินท่ีกําหนดไว

แตกตางดวยเชนกัน จึงสรุปประเด็นการประเมินท่ีกําหนดไวใกลเคียงและแตกตางกันกับหลักเกณฑ               

การประเมินของประเทศไทยไว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 ดานความรู ความสามารถ 

ประเด็นการประเมินดานความรู ความสามารถท่ีกําหนดไวใกลเคียงและแตกตางกัน     

สรุปไดดังนี้ 

1) ประเด็นในการประเมินท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

สิงคโปรกําหนดไวใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก “ดานการจัดการเรียนการสอน” และ “ดานการบริหาร 

จัดการชั้นเรียน” โดยกําหนดไวในหลักเกณฑฉบับท่ี 1 ตาม ว 25/2548 และฉบับท่ี 4 ตาม ว 21/2560 ตามลําดับ 

และ“ดานการวางแผนและการนําแผนไปใช” ซ่ึงก็ไดกําหนดเอาไวภายใตหลักเกณฑฉบับท่ี 1 ตาม ว 25/2548 

นอกจากนั้น ในสวนของการบริหารจัดการชั้นเรียนก็ไดมีการกําหนดหัวขอยอยในเรื่องของการจัดระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียน และการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาไวเพ่ิมเติม            

ในหลักเกณฑฉบับท่ี 4 ตาม ว 21/2560 

2) ประเด็นในการประเมินอ่ืนๆท่ีประเทศไทยกําหนดไวใกลเคียงกับประเทศสิงคโปร 

ไดแก “ดานหลักสูตร” พรอมประเด็นยอยเรื่องของการสรางและพัฒนาหลักสูตร และ “ดานสื่อและนวัตกรรม” 

นอกจากนั้น ยังไดมีการกําหนด “ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ” “ดานการออกแบบการเรียนรู”   

“ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู” และ “ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู” ไวเพ่ิมเติมในหลักเกณฑ

ฉบับท่ี 4 ตาม ว 21/2560 

3) ประเด็นในการประเมินอ่ืนๆ ท่ีตางประเทศไดกําหนดไวแตกตางจากประเทศไทย             

ไดแก “ดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน”และ “ดานทักษะในการสอน” (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ “ดานการสราง  

และรักษาสภาพแวดลอมการเรียนรู” (ประเทศสิงคโปรและประเทศออสเตรเลีย) ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานความรู ความสามารถ     

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินดานความรู ความสามารถ ประเทศ 

ความเหมือน - ดานการจัดการเรียนการสอน (ว 25/2548) 

- ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน (ว 21/2560) 

 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  

 การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจํา            

ชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

- ดานการวางแผนและการนําแผนไปใช            

(ว 25/2548) 

ประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ ออสเตรเลีย 

สิงคโปร 
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การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินดานความรู ความสามารถ ประเทศ 

- ดานหลักสูตร (ว 17/2552)  

 การสรางและพัฒนาหลักสูตร (ว 21/2560) 

- ดานสื่อและนวัตกรรม (ว 17/2552 /                       

ว 21/2560) 

- ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ                

(ว 21/2560) 

- ดานการออกแบบการเรียนรู (ว 25/2548 /              

ว 21/2560) 

- ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ว 21/2560) 

- ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู            

(ว 21/2560) 

ประเทศไทย 

สิงคโปร 

 

ความแตกตาง - ดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

- ดานทักษะในการสอน 

สหรัฐอเมริกา 

 - ดานการสรางและรักษาสภาพแวดลอม          

การเรียนรู 

สิงคโปร  ออสเตรเลีย 

3.2 ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานเม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา 

ประเด็นการประเมินท่ีประเทศสิงคโปรกําหนดไวตรงกันกับประเทศไทย ไดแก คุณภาพ “ดานการพัฒนา

ตนเอง” ในหลักเกณฑฉบับท่ี 2 ตาม ว 17/2552 “ดานการพัฒนาผู เรียน” “ดานการมุงผลสัมฤทธิ์”                

“ดานการบริการท่ีดี” และ “ดานการทํางานเปนทีม” โดยกําหนดไวในหลักเกณฑฉบับท่ี 1 ตาม ว 25/2548  

ประเด็นท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร กําหนดไวนอกเหนือจากท่ีประเทศไทย

กําหนดไว ไดแก สวนของคุณภาพการปฏิบัติงาน “ดานการประเมินผูเรียน” และ “ดานความรับผิดชอบ              

ในการปฏิบัติงาน” ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงาน      

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงาน ประเทศ 

ความเหมือน - ดานการพัฒนาตนเอง (ว 25/2548 /             

ว 17/2552 / ว 21/2560) 

- ดานการพัฒนาผูเรียน (ว 25/2548) 

- ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (ว 25/2548) 

- ดานการบริการท่ีดี (ว 25/2548) 

- ดานการทํางานเปนทีม (ว 25/2548) 

ประเทศไทย 

สิงคโปร 

 

ความแตกตาง - ดานการประเมินผูเรียน 

- ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

สหรัฐอเมริกา 

สิงคโปร 

 

4. ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในดานผลงานท่ีเกิด             

จากการปฏิบัติหนาท่ีในภาพรวม พบวา สวนใหญมีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินในดานผลงานท่ีเกิด            

จากการปฏิบัติหนาท่ีท้ังในตางประเทศและในประเทศไทย โดยประเทศท่ีพบวามีการกําหนดหลักเกณฑ                   

การประเมิน ดานดังกลาวเชนเดียวกับประเทศไทย ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศสิงคโปร อยางไรก็ตาม อาจจําแนกประเด็นออกเปน 2 กลุม

ใหญๆ ไดแก ประเด็นผลการปฏิบัติงานและประเด็นผลงานทางวิชาการ จึงสรุปประเด็นการประเมิน           

ท่ีกําหนดไวใกลเคียงและแตกตางกันกับหลักเกณฑการประเมินของประเทศไทยไว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1 ประเด็นผลการปฏิบัติงาน อาจจําแนกเปน 3 ดาน คือ ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน                     

ดานผลการจัด การเรียนรู และดานผลการพัฒนาวิชาการ อาจสรุปประเด็นการประเมินท่ีกําหนดไว

ใกลเคียงและแตกตางกันกับหลักเกณฑการประเมินของประเทศไทยได ดังนี ้

1) ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน พบวา หลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย ท้ัง 3 ฉบับ 

มีการกําหนดประเด็นการประเมินท่ีใกลเคียงกับหลักเกณฑของตางประเทศ ไดแก ประเด็นในการประเมิน

ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร ในประเด็นยอย คือ 

“ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม” ในหลักเกณฑ

ฉบับท่ี 1 ตาม ว 25/2548 ฉบับท่ี 2 ตาม ว 17/2552  ประเด็น “พฤติกรรมผูเรียน” ในหลักเกณฑฉบับท่ี 1 

ตาม ว 25/2548 และ “พัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผู เรียน”                 

ในหลักเกณฑฉบับท่ี 2 ตาม ว 17/2552   
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นอกจากนั้น ยังไดมีการกําหนดหัวขอการประเมินเรื่องของ “คุณภาพผูเรียน” 

ไวเพ่ิมเติมในหลักเกณฑฉบับท่ี 4 ตาม ว 21/2560 โดยกําหนดเปนหัวขอหนึ่งภายใตประเด็นการจัด             

การเรียนรู และกําหนดประเด็นเรื่อง “ผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ” เพ่ิมเติมไวในหลักเกณฑฉบับท่ี 2               

ตาม ว 17/2552 ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน        

การเปรียบเทียบ ประเด็นในการประเมินดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน ประเทศ 

ความเหมือน - ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ              

ของผูเรียน และการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม             

(ว 25/2548 / ว 17/2552 / ว 21/2560) 

- พฤติกรรมผูเรียน (ว 25/2548) 

- พัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาส           

ทางการศึกษาเพ่ือผูเรียน (ว 17/2552) 

ประเทศไทย  

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร 

 

 

- คุณภาพผูเรียน (ว 21/2560) 

- ผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ (ว 17/2552) 

ประเทศไทย 

สิงคโปร 

 

2) ดานผลการจัดการเรียนรู พบวา มีการกําหนดประเด็นการประเมินของประเทศไทย              

ท่ีสอดคลองกับประเด็นการประเมินของตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

และประเทศสิงคโปร  ไดแก  ประเด็น “การจัดการชั้นเรียน” ท่ีปรากฏอยู ในหลักเกณฑฉบับท่ี 1                      

ตาม ว 25/2548 รวมท้ัง มีการกําหนดประเด็นเพ่ิมเติมในหลักเกณฑฉบับท่ี 3 ตาม ว 21/2560 ไดแก  

ประเด็น “การออกแบบหนวยการเรียนรู” “การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ” และ “กลยุทธในการจัดการเรียนรู”  

สวนประเด็นการประเมินของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต )                 

และประเทศสิงคโปร ในดานผลการจัดการเรียนรูท่ีปรากฏนอกเหนือจากนี้และแตกตางจากประเทศไทย               

ไดแก ประเด็น “ศักยภาพการสอนในชั้นเรียน” “ความสามารถในการสอน” “กระบวนการเรียนการสอน” 

“การสงเสริมความเปนเลิศดวยประสิทธิภาพการเรียนการสอน” และ “การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน” 

ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานผลการจัดการเรียนรู   
            

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินดานผลการจัดการเรียนรู   ประเทศ 

ความเหมือน - การจัดการชั้นเรียน (ว 25/2548)                     

 

ประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐเกาหลี   

(เกาหลีใต) 

สิงคโปร 

- การออกแบบหนวยการเรียนรู (ว 21/2560) 

- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัด

ประสบการณ (ว 21/2560) 

- กลยุทธในการจัดการเรียนรู (ว 21/2560) 

ประเทศไทย สิงคโปร 

ความแตกตาง - ศักยภาพการสอนในชั้นเรียน 

- ความสามารถในการสอน 

- กระบวนการเรียนการสอน 

- การสงเสริมความเปนเลิศดวยประสิทธิภาพ          

การเรียนการสอน 

- การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

สหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐเกาหลี   

(เกาหลีใต) 

สิงคโปร 

 

3) ดานผลการพัฒนาวิชาการ พบวา มีประเด็นการประเมินท่ีประเทศสิงคโปร

กําหนดไวตรงกันกับประเทศไทย ไดแก “การพัฒนาวิชาการ” ในหลักเกณฑท้ัง 2 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1  

ตาม ว 25/2548 และฉบับท่ี 2 ตาม ว 17/2552 และกําหนดประเด็น “การใหบริการทางวิชาการ” 

เพ่ิมเติมไวในหลักเกณฑฉบับท่ี 2 ตาม ว 17/2552 ในสวนของตางประเทศ พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสิงคโปร สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศออสเตรเลีย ไดกําหนดประเด็นประเมิน            

ดานพัฒนาวิชาการไวสอดคลองกันหลายประเด็น นอกเหนือจากท่ีมีการกําหนดไวในหลักเกณฑ             

ของประเทศไทย ไดแก ประเด็น “การรักษาคุณภาพการสอนระดับสูง” “การรวมแบงปนกลยุทธและ

ความคิด” “ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ” “ความสัมพันธระหวางบุคคล” “การสงเสริมการสื่อสาร

ระหวางโรงเรียนและชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน” “การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเพ่ือน

รวมงาน” “ทัศนคติของครู” “ความพึงพอใจของผูปกครอง” และ“ทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน 

ผูปกครองและชุมชน” ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานผลการพัฒนาวิชาการ            
 

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินดานผลการพัฒนาวิชาการ ประเทศ 

ความเหมือน - การพัฒนาวิชาการ (ว 25/2548 / ว 17/2552) 

- การใหบริการทางวิชาการ (ว 17/2552) 

ประเทศไทย 

สิงคโปร 

ความแตกตาง - การรักษาคุณภาพการสอนระดับสูง 

- การรวมแบงปนกลยุทธและความคิด 

- ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ 

- ความสัมพันธระหวางบุคคล 

- การสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและ

ชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน 

สหรัฐอเมริกา 

สิงคโปร 

- ทัศนคติของครู สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลี

ใต) 

สิงคโปร 

- ทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง

และชุมชน 

ออสเตรเลีย 

สิงคโปร 

- การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน 

- ความพึงพอใจของผูปกครอง 

สิงคโปร 

  

4.2. ประเด็นผลงานทางวิชาการ พบวา มีการกําหนดประเด็นการประเมินในดานของผลงาน 

ทางวิชาการในภาพรวม ท้ังในตางประเทศและประเทศไทย แตมีความหลากหลายในเรื่องของรูปแบบ          

ของผลงานทางวิชาการ ซ่ึงอาจจําแนกเปน 4 สวน คือ งานวิจัย รายงาน ผลงานดีเดน และแฟมสะสมผลงาน 

โดยอาจสรุปประเด็นการประเมินท้ัง 4 สวน ท่ีกําหนดไวใกลเคียงและแตกตางกันกับหลักเกณฑการประเมิน

ของประเทศไทยได ดังนี้ 

1) สวนของงานวิจัย พบวา ในภาพรวมประเทศไทยกําหนดใหเสนอ “ผลงานวิจัย”               

เปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในหลักเกณฑท้ัง 3 ฉบับ โดยในหลักเกณฑ

ฉบับท่ี 1 ตาม ว 25/2548 กําหนดใหเสนอ “งานวิจัย” สําหรับการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเปน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สวนการเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ กําหนดใหเสนอ “ผลงานวิจัยและ

พัฒนา” เปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการประเมิน ในหลักเกณฑฉบับท่ี 1 ตาม ว 25/2548 และ

หลักเกณฑฉบับท่ี 2 ตาม ว 17/2552 ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(เซ่ียงไฮ) และประเทศสิงคโปร ในขณะท่ี มีปรากฏในหลักเกณฑฉบับท่ี 2 ตาม  ว 17/2552 มีการกําหนด 

ใหใช “รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนท่ีมี
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จุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู ใชแนวคิด ทฤษฎีและ

องคความรู เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน” และ ว 21/2560 กําหนดใหใช

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ในการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของประเทศสิงคโปร  

 นอกจากนั้น ยังมีการกําหนดรูปแบบของงานวิจัยในการเสนอขอรับการประเมิน             

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบอ่ืนๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และประเทศสิงคโปร ท่ีกําหนด            

ใหเสนอ “เอกสารหรือผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพ ระดับอําเภอ ท่ีมีการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการเรียน            

การสอน”เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงได ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานผลงานวิจัย            
 

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินดานผลงานวิจัย ประเทศ 

ความเหมือน - งานวิจัย (เชี่ยวชาญ) ประเทศไทย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) 

สิงคโปร 

- ผลงานวิจัยและพัฒนา (เชี่ยวชาญพิเศษ)              

(ว 25/2548) 

 - รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัย                

ในชั้นเรียน หรือผลงานทางวชิาการลักษณะอ่ืน              

ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียน               

ของผูเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู            

ใชแนวคิด ทฤษฎีและองคความรู เพ่ือแกไขปญหา

นําไปสูการสรุปองคความรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) 

(ว 17/2552) 

- งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ว 21/2560) 

ประเทศไทย สิงคโปร 

ความแตกตาง - เอกสารหรือผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพ ระดับอําเภอ           

ท่ีมีการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการเรียน               

การสอน  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(เซ่ียงไฮ) สิงคโปร 

 

2) สวนของรายงาน พบวา ประเทศไทยกําหนดใหเสนอ “รายงานผลการเรียน            

การสอนหรือผลการเรียนรูของผูเรียน” เปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการประเมิน ซ่ึงสอดคลองกับท่ีประเทศ

ออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร กําหนดไว นอกจากนั้นยังมีรูปแบบของรายงานท่ีกําหนดไวแตกตาง

หลากหลาย ท้ังในตางประเทศและประเทศไทย นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวขางตน ดังตอไปนี้ 
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2.1)  ประเทศสิงคโปรกําหนดรูปแบบอ่ืนๆของรายงานไวดังนี้ 

(1)  “รายงานการคาดคะเนศักยภาพในอนาคตของครู”  

(2) “รายงานผลการประเมินการปฏบิัติงานประจําป”  

(3) “รายงานผลการประเมินความเปนมืออาชีพ (การมีสวนรวมในการเรียนรู              

อยางมืออาชีพ)” โดยรูปแบบในขอ (2) และ (3) กําหนดไวสอดคลองกับประเทศออสเตรเลีย 

2.2) ประเทศไทยกําหนดรูปแบบอ่ืนๆของรายงานท่ีตรงกับประเทศสิงคโปรไวดังนี้  

(1) “รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน” โดยกําหนด

ไวในหลักเกณฑฉบับท่ี 2 ตาม ว 17/2552  

(2) “รายงานผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขต

หรือระดับประเทศ” และ “รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ” โดยกําหนดไวในหลักเกณฑฉบับท่ี 2                        

ตาม ว 17/2552 ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานรายงาน     

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินดานรายงาน ประเทศ 

ความเหมือน - รายงานผลการเรียนการสอนหรือผลการเรียนรู           

ของผูเรียน (ว 17/2552) 

ประเทศไทย 

ออสเตรเลีย  

สิงคโปร 

- รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหา              

และพัฒนาผูเรียน (ว 17/2552) 

- รายงานผลการประเมินและหรือการทดสอบ              

ของวิชาท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ            

(ว 17/2552) 

- รายงานผลการพัฒนาผูเรยีนดานอ่ืนๆ (ว 17/2552) 

ประเทศไทย  

สิงคโปร 

 

ความแตกตาง - รายงานการคาดคะเนศักยภาพในอนาคตของครู 

- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาํป 

- รายงานผลการประเมินความเปนมืออาชีพ                

(การมีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ) 

สิงคโปร ออสเตรเลีย 
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2.3)  ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร มีความเหมือนกันในเรื่องของการนํารางวัล

ผลงานดีเดนท่ีแสดงการพัฒนางานและแฟมสะสมงานซ่ึงกําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินฉบับท่ี 2               

ตาม ว 17/2552 มาใชในการพิจารณา ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบประเด็นการประเมินดานผลงานดีเดนและแฟมสะสมงาน    

การเปรียบเทียบ ประเด็นการประเมินผลงานดีเดนและแฟมสะสมงาน ประเทศ 

ความเหมือน - รางวัลผลงานดีเดนท่ีแสดงการพัฒนางาน  ประเทศไทย สิงคโปร 

ความแตกตาง - แฟมสะสมงาน    ประเทศไทย สิงคโปร 

 

5. ดานการฝกอบรม  

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในดานการฝกอบรม                  

ในภาพรวม พบวา มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินในดานการฝกอบรมท้ังในตางประเทศและ            

ในประเทศไทยโดยประเทศท่ีพบวามีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินดานดังกลาวเชนเดียวกับประเทศไทย 

ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

ใกลเคียงกันกับท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย แตแตกตางกันท่ีประเทศไทย

กําหนดใหครูเขารับการฝกอบรมและพัฒนากอนแตงตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552 และนํามาใชเปนคุณสมบัต ิ             

เพ่ือขอรับการประเมิน  

ตอมา มีการกําหนดใหครูไดรับการพัฒนาใหครบ 100 ชั่วโมง โดยจัดทําแผนพัฒนา          

รายป   เพ่ือใชเปนคุณสมบัติดานผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในการขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ

และวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ       

ตาม ว 21/2560 ในขณะท่ี ตางประเทศกําหนดใหครูตองเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรมท่ีกําหนด            

ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดใหมีการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคคลากรใหเปนมืออาชีพ 

ในขณะท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) กําหนดใหมีการเขารับการฝกอบรมตามโปรแกรมท่ีกําหนด 

โดยกําหนดใหเปนกิจกรรมหนึ่ง ในกระบวนการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ สวนสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) กําหนดใหมีการประเมินผลการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงาน โดยใหน้ําหนักท่ีรอยละ 15 

(Results of In-Service Training = 15 %) และเปดโอกาสใหครูท่ีเขารับการฝกอบรม สามารถนํา           

ผลการฝกอบรมและประกาศนียบัตรหรือใบรับรองท่ีไดจากการฝกอบรม มาใชในการเลื่อนตําแหนงและ

เพ่ิมคาตอบแทนได สวนของประเทศสิงคโปรจะเชื่อมโยงการประเมินกับการพัฒนาอยูในกระบวนการวัด

และประเมินผลการปฏิบัติงานดวย 
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6. ดานอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะท้ังใน

ประเด็นหลักและประเด็นยอยของประเทศไทยกับตางประเทศท่ีสรปุไวขางตนแลว การศึกษางานวิจัยและ

เอกสารยังพบวา ในตางประเทศมีการกําหนดรูปแบบการประเมินท่ีมีความแตกตางจากรูปแบบ                

การประเมินของประเทศไทย สรุปไดดังตอนี้ 

6.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดรูปแบบการประเมินโดยใชผลจาก “รายงานการจัด

อันดับประสิทธิภาพของครู (Highly Effective Rating)” ในการพิจารณา 

6.2  สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) กําหนดรูปแบบการประเมินโดยการทดสอบ 

แบงเปนการสอบขอเขียน (120 นาที) โดยใชแบบทดสอบ 2-3 แบบ ในดานความรู ทักษะ วิธีสอน วิชาเฉพาะ            

และจิตวิทยา รวมกับ การสอบสมัภาษณ (20 นาที) 

6.3 สาธารณรัฐ เกาหลี  (เกาหลีใต )  กําหนดรูปแบบการประเมินโดยพิจารณา                

จากองคประกอบ 3 ประการ ไดแก ประสบการณการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และการฝกอบรม 

6.4 ประเทศออสเตรเลีย กําหนดให “ความเปนพลเมืองหรือชาวตางชาติท่ีไดรับวีซา            

อยูอาศัยถาวร และไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีดูแลดานครู” เปนประเด็นหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ

การประเมิน เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

กลาวโดยสรุป คือ ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อน               

วิทยฐานะของครู ในภาพรวม พบวา ประเทศไทยไดกําหนดประเด็นหลักในการพิจารณาไว 4 ดาน ไดแก                

1) วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ประสบการณการทํางาน 3) ความรู ความสามารถและคุณภาพ

การปฏิบัติงาน และ 4) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ในขณะท่ีตางประเทศสวนใหญ กําหนดไว 6 ดาน 

ไดแก 1) ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ดานประสบการณการทํางาน 3) ดานความรู 

ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน 4) ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก ผลการปฏิบัติงาน 

และผลงานทางวิชาการ 5) ดานการฝกอบรม และ 6) ดานอ่ืนๆ ซ่ึงมีรายละเอียดบางประเด็นของประเทศ

ไทยท่ีสามารถเทียบเคียงกับของตางประเทศได แตมีความแตกตางกันในเนื้อหาสาระ เชน ในประเด็น     

ดานการฝกอบรม  

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูรายดาน             

มีรายละเอียดดังนี้   

1. ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

ประเด็นการประเมินดานวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีพบจากการศึกษา

เปรียบเทียบ มีท้ังประเด็นท่ีใกลเคียงและแตกตางกับตางประเทศ ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

1.1 ประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวใกลเคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ

สิงคโปร ในสวนของวินัยและคุณธรรม ไดแก การมีวินัย การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี การดํารงตน

อยางเหมาะสม และการไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในสวนของจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ ไดแก การมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ             

การมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ การมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ   

1.2 ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีตางประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปรและประเทศสหรัฐอเมริกา

กําหนดไวนอกเหนือจากท่ีประเทศไทยกําหนด ในสวนของจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความรับผิดชอบ    

ตอองคกร ตลาด [ผูบริโภค: ผูเรียน (ผูวิจัย)] พอแม ผูปกครอง และชุมชน และการสอน (ประเทศ

สิงคโปร) และความมุงม่ันในการทํางานและการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย (ประเทศสหรัฐอเมริกา)  

2. ดานประสบการณการทํางาน  

ประเด็นการประเมินดานประสบการณการทํางานจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา            

ไมมีประเด็นท่ีแตกตางกับตางประเทศ และประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวใกลเคียงกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร คือ 

ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และภาระงาน ไดแก ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

และงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การปฏิบัติงานบริหารวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ 

หรือบริหารงานท่ัวไป การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และงานตอบสนองนโยบาย

และจุดเนน  

3. ดานความรู ความสามารถ  

ประเด็นการประเมินดานความรู ความสามารถท่ีพบจากการศึกษาเปรียบเทียบ มีท้ังประเด็น              

ท่ีใกลเคียงและแตกตางกับตางประเทศ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

3.1 ประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวเหมือนกับของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

อังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร ไดแก ความรู ความสามารถดานการจัดการเรียน             

การสอน ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบดวยประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ การจัดระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียนและการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา ดานการวางแผน 

และการนําแผน ไปใช ดานหลักสูตร ดานสื่อและนวัตกรรม ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   

ดานการจัดการเรียนรู  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

3.2 ประเด็นในการประเมินอ่ืนๆท่ีตางประเทศกําหนดไวแตกตางจากประเทศไทย                   

ไดแก “ดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน”และ “ดานทักษะในการสอน” (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ “ดานการสราง 

และรักษาสภาพแวดลอมการเรียนรู” (ประเทศสิงคโปรและประเทศออสเตรเลีย)  

 

 

 

 



96 
 

4. ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีพบจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา

มีท้ังประเด็นท่ีใกลเคียงและแตกตางกับตางประเทศ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

4.1 ประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวเหมือนกับประเทศสิงคโปร ไดแก ประเด็นคุณภาพ      

การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการท่ีด ี 

และดานการทํางานเปนทีม 

4.2 ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร กําหนดไวนอกเหนือ            

จากท่ีประเทศไทยกําหนด ไดแก การประเมินผูเรียนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

5. ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  

ประเด็นการประเมินดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี จําแนกออกเปนประเด็น

ดานผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ผลท่ีเกิดกับผูเรียน การจัดการเรียนรู และการพัฒนาวิชาการ             

กับผลงานทางวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย งานวิจัยและรายงาน สรุปความเหมือนและแตกตางรายประเด็น

ไดดังนี้  

5.1 ผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 สวน คือ  

สวนท่ี 1 การประเมินดานผลท่ีเกิดกับผูเรียนท่ีพบจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา 

หลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย ท้ัง 3 ฉบับ มีการกําหนดประเด็นการประเมินท่ีใกลเคียง         

กับหลักเกณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร ไดแก ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ ์             

ดานวิชาการของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม พฤติกรรมผูเรียน คุณภาพผูเรียน รวมถึงการพัฒนา

งานท่ีปฏิบัติ การปรับปรุงและเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผูเรียน และผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ  

สวนท่ี 2 การประเมินดานผลการจัดการเรียนรู  พบวา มีประเด็นการประเมิน             

ของประเทศไทย ท่ีสอดคลองกับประเด็นการประเมินของตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศสิงคโปร ไดแก ประเด็นการจัดการชั้นเรียน การออกแบบ

หนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคล 

แผนการจัดประสบการณและกลยุทธในการจัดการเรียนรู สวนประเด็นการประเมินของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และประเทศสิงคโปร ดานผลการจัดการเรียนรูท่ีปรากฏนอกเหนือจากนี้และ

แตกตางจากประเทศไทย ไดแก ประเด็นศักยภาพการสอนในชั้นเรียน ความสามารถในการสอน การจัด

กระบวนการเรียนการสอน การสงเสริมความเปนเลิศ ดวยประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน 

สวนท่ี 3 การประเมินดานผลการพัฒนาวิชาการ พบวา มีประเด็นการประเมิน               

ท่ีประเทศสิงคโปรกําหนดไวตรงกันกับประเทศไทย ไดแก การพัฒนาวิชาการ การใหบริการทางวิชาการ 

และในสวนของตางประเทศ พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

และประเทศออสเตรเลีย ไดกําหนดประเด็นประเมินดานพัฒนาวิชาการนอกเหนือจากท่ีมีการกําหนดไว

ในหลักเกณฑของประเทศไทย ซ่ึงมีความสอดคลองกันหลายประเด็น ไดแก ประเด็นการรักษาคุณภาพ
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การสอนระดับสูง การรวมแบงปนกลยุทธและความคิด ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ ความสัมพันธระหวาง

บุคคล การสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน การสนับสนุน

เพ่ือการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน ทัศนคติของครู ความพึงพอใจของผูปกครอง และทักษะการสื่อสารกับเพ่ือน

รวมงาน ผูปกครองและชุมชน  

5.2 ผลงานทางวิชาการ กําหนดรูปแบบของผลงานทางวิชาการจําแนกเปน 4 สวน                

คือ งานวิจัย รายงาน ผลงานดีเดน และแฟมสะสมผลงาน  

สวนท่ี 1 งานวิจัย พบวา ในภาพรวมประเทศไทยกําหนดใหเสนอผลงานวิจัย                 

ไดแก ผลงานวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัย

ในชั้นเรียนหรือผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียน

สอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู มีการใชแนวคิด ทฤษฎี และองคความรู เพ่ือแกไขปญหา และนําไปสู

การสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน เปนสวนหนึ่งในการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ในหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ                     

ในหลักเกณฑ ท้ัง 3 ฉบับ ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินของสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) 

และประเทศสิงคโปร  

 นอกจากนั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และประเทศสิงคโปร มีการกําหนด

รูปแบบของงานวิจัยในการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงในรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก เอกสารหรือ

ผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพ ระดับอําเภอ ท่ีมีการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

สวนท่ี 2 รายงาน พบวา ประเทศไทยกําหนดใหเสนอรายงานผลการเรียนการสอน             

หรือผลการเรียนรูของผูเรียน เปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการประเมิน ซ่ึงสอดคลองกับท่ีประเทศออสเตรเลีย

และประเทศสิงคโปรกําหนดไว นอกจากนั้นยังมีรูปแบบของรายงานท่ีกําหนดไวแตกตางหลากหลาย              

ท้ังในตางประเทศและประเทศไทย นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวขางตน ไดแก รายงานการคาดคะเนศักยภาพ           

ในอนาคตของครู รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป รายงานผลของการประเมินความเปนมืออาชีพ 

(การมีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง

รายงานผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และรายงานผล             

การพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ   

สวนท่ี 3 ผลงานดีเดน พบวา ประเทศไทยไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติม           

ใหครูเสนอรางวัลท่ีแสดงการพัฒนางาน ตาม ว 5/2554 และ ว 13/2556 เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะเปนกรณีพิเศษไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของประเทศสิงคโปร 

สวนท่ี 4 แฟมสะสมงาน พบวา ประเทศไทยไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติม              

ใหครูเสนอแฟมสะสมงาน ตาม ว 17/2552 ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของประเทศสิงคโปร 
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6. ดานการฝกอบรม  

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในดานการฝกอบรม                    

ในภาพรวม พบวา มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินในดานการฝกอบรมท้ังในตางประเทศและ            

ในประเทศไทยโดยประเทศท่ีพบวามีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินดานดังกลาวเชนเดียวกับประเทศไทย 

ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน (เซ่ียงไฮ) ประเทศสิงคโปร และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

ซ่ึงมีความใกลเคียงกันกับท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย แตแตกตางกับท่ีประเทศไทย 

กําหนดใหใชผลการฝกอบรม พัฒนาเปนคุณสมบัติเพ่ือขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อน           

วิทยฐานะเทานั้น ในขณะท่ี ตางประเทศกําหนดใหการฝกอบรมพัฒนาเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนง โดยเปดโอกาสใหครูผูผานการฝกอบรม สามารถนําผลคะแนน 

มาใชในการขอเลื่อนตําแหนงได  

7. ดานอ่ืนๆ 

การศึกษางานวิจัยและเอกสารพบประเด็นอ่ืนๆ ท่ีตางประเทศกําหนดไวแตกตาง            

จากประเทศไทย สรุปไดดังตอนี้ 

7.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดรูปแบบการประเมินโดยใชผลจาก “รายงานการจัด

อันดับประสิทธิภาพของครู (Highly Effective Rating)” ในการพิจารณา 

7.2 ประเทศจีน กําหนดรูปแบบการประเมินโดยการทดสอบ แบงเปนการสอบขอเขียน                  

(120 นาที) โดยใชแบบทดสอบ 2–3 แบบ ในดานความรู ทักษะ วิธีสอน วิชาเฉพาะ และจิตวิทยา รวมกับ          

การสอบสัมภาษณ (20 นาที) 

7.3 ประเทศออสเตรเลีย กําหนดให “ความเปนพลเมืองหรือชาวตางชาติท่ีไดรับวีซา                 

อยูอาศัยถาวร และไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีดูแลดานครู” เปนประเด็นหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑ

การประเมิน เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ซ่ึงแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ 

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - มีวินัย  - - - - - -  - 

  - ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ     - - -  - - -  - 

 - ประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี  - - - - - -  - 

  - ดํารงตนอยางเหมาะสม  - - - - - -  - 

 - รักและศรัทธาในวิชาชีพ  - - - - - -  - 

 - มีความมุงมั่นในการทํางานและการปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

- - - -  - -  - 

 - มีความรับผดิชอบ  - - -  - -  - 

  - ตอวิชาชีพ  - - - - - -  - 

  - ตอองคกร - - - - - - -  - 

  - ตอตลาด [ผูบรโิภค: ผูเรยีน(ผูวิจยั)] - - - - - - -  - 

  - ตอพอแม ผูปกครอง และชุมชน - - - - - - -  - 

  - ตอการสอน - - - - - - -  - 

 -  มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ -  -   - -  - 

 -  ใหความรวมมือกับโรงเรียนและหนวยอ่ืนๆ - - - - - - -  - 

 -  มีสวนรวม ในการเสริมสรางวินัย คณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

-  - - - - -  - 
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ตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

ประสบการณการทํางาน          

 - ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   -  - - -  - 

 - ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี   - - -     

 - ภาระงาน -  -  - - -  - 

   -  ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน - - -  - - -  - 

 - งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู - - -  - - -  - 

 - ปฏิบัติงานบริหารวิชาการงานบุคคล  

        งบประมาณ หรือบริหารงานท่ัวไป 

- - -  - - -  - 

 - การมีสวนรวมในชุมชนการเรยีนรู            

       ทางวิชาชีพ (PLC) 

- - -  - - -  - 

 - งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน - - -  - - -  - 

ความรู ความสามารถ/คุณภาพการปฏิบัติงาน **    **    ** 

 ความรู ความสามารถ *    *    * 

 -  ดานเน้ือหาวิชาท่ีสอน - - - -  - -   

 -  ดานหลักสูตร -  - - - - -  - 

 - การสรางและพัฒนาหลักสูตร - - -  - - -  - 

 -  ดานทักษะในการสอน - - - -  - -  - 

 -  ดานการจัดการเรียนการสอน -  - -  - -  - 

 



101 
 

ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ (ตอ)  

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

 -  ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน  - -   - -  - 

 -  ดานการออกแบบการเรียนรู  - -  - - -  - 

 -  ดานการสรางและรักษาสภาพแวดลอม          

การเรยีนรู 

- - - - - - -   

 -  ดานการวางแผนและนําไปใช              -  - - - - -   

 -  ดานสื่อและนวัตกรรม -  -  - - -  - 

 -  ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ - - -  - - -  - 

 - ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู - - -  - - -  - 

 - ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู - - -  - - -  - 

 คุณภาพการปฏิบัติงาน          

 -  ดานการพัฒนาตนเอง   -  - - -  - 

 -  ดานการพัฒนาผูเรียน  - - - - - -  - 

 -  ดานการประเมินผูเรียน - - - -  - -  - 

 -  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  - - - - - -  - 

 -  ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน - - - -  - -  - 

 -  ดานการบริการท่ีด ี  - - - - - -  - 

 -  ดานการทํางานเปนทีม  - - - - - -  - 
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ตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ** ** **  **  ** **  

 ผลการปฏิบัติงาน ประเมินจาก.. * * *  *  * *  

 - ผลท่ีเกิดกับผูเรียน * *   *   *  

  - ผลการเรียน/ผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการของ

ผูเรยีน และการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

   -  - -  - 

  - พฤติกรรมผูเรียน  - - - - - -  - 

  - พัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสราง

โอกาสทางการศึกษาเพ่ือผูเรยีน 

-  - -  - -  - 

  - คุณภาพผูเรียน - - -  - - -  - 

  - จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน - - -  - - -  - 

  - พัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ -  - - - - -  - 

 - การจัดการเรียนรู          

  - ศักยภาพการสอนในช้ันเรียน - - - -  -   - 

  - ความสามารถในการสอน - - - - - -   - 

  - กระบวนการเรียนการสอน - - - -  - -  - 

  - การจัดการช้ันเรียน  - - -  -   - 

  - การสงเสริมความเปนเลิศ                          

  ดวยประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

- - - -  - -  - 

  - ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน - - - -  - -  - 

  - การออกแบบหนวยการเรียนรู - - -  - - -  - 
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ตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

  - การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการสอนรายบุคคล แผนการ               

จัดประสบการณ 

- - -  - - -  - 

  - กลยุทธในการจัดการเรียนรู - - -  - - -  - 

 - การพัฒนาวิชาการ *    *  * *  

  - รักษาคุณภาพการสอนระดับสูง - - - -  - -  - 

  - การพัฒนาวิชาการ   - - - - -  - 

  - การใหบริการทางวิชาการ -  - - - - -  - 

  - รวมแบงปนกลยุทธและความคดิ - - - -  - - - - 

  - การสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียน

และชุมชน/การสนับสนุนโรงเรียน และ

ชุมชน 

- - - -  - -  - 

  - ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ - - - -  - -  - 

  - ทัศนคติของครู - - - - - -   - 

  - ความสัมพันธระหวางบุคคล - - - -  - -  - 

  - การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา             

เพ่ือนรวมงาน 

- - - - - - -  - 
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ตารางท่ี 19  การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

  - ทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน 

ผูปกครองและชุมชน 

- - - - - - -   

  - ความพึงพอใจของผูปกครอง - - - - - - -  - 

 ผลงานทางวิชาการ ประเมินจาก..          

 - งานวิจัย          

  - งานวิจัยและพัฒนา  

- การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

 
- 

 
- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 - 

- 

 
 

- 

- 

  - เอกสารหรือผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพ 

ระดับอําเภอ และนําผลการวิจยัไปใช

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

- - - - -  -  - 

  - รายงานการศกึษา คนควา หรือผลการวิจัย

ในช้ันเรียน หรือผลงานทางวิชาการลกัษณะอ่ืน 

ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียน         

ของผูเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการ

เรียนรู ใชแนวคิด ทฤษฎีและองคความรู 

เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรู

เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

-  - - - - -  - 
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

 - รายงาน          

  - รายงานผลการประเมิน การปฏิบัติงาน

ประจําป  

- - - - - - -   

  - รายงานการคาดคะเนศักยภาพ           

ในอนาคตของคร ู

- - - - - - -  - 

  - รายงานผลการประเมินความเปนมืออาชีพ            

(การมีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ) 

- - - - - - -   

  - รายงานผลการเรียนการสอนหรอื          

ผลการเรยีนรูของผูเรียน  

-  - - - - -   

  - รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหา

และพัฒนาผูเรียน  

-  - - - - -  - 

  - ผลการประเมินและหรือการทดสอบ 

ของวิชาท่ีสอนในระดับเขตหรือ

ระดับประเทศ 

-   - - - -  - 

  - รายงานผลการพัฒนาผูเรยีนดานอ่ืน ๆ -   - - - -  - 

 ผลงานดีเดน          

 - รางวัลผลงานดีเดนท่ีแสดงการพัฒนางาน   - -  - - - -  - 

 แฟมสะสมผลงาน  *        
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูประเทศไทยกับตางประเทศ (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ประเทศ 

ไทย 
อเมริกา จีน เกาหลีใต สิงคโปร ออสเตรเลีย 

ว 25/48 ว 17/52 ว 1/59 ว 21/60 

การฝกอบรม          

 - การสงเสรมิการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ - - - -  - -  - 

 - การอบรมตามโปรแกรมท่ีกําหนด - - - - -  -  - 

รูปแบบการประเมิน          

 - รายงานการจัดอันดับประสิทธิภาพ            

ของครู (Highly Effective Rating) 

- - - -  - -  - 

 - การทดสอบ - - - - -  -  - 

  - ขอเขียน (120 นาที): แบบทดสอบ               

2-3 แบบ (ความรู ทักษะ วิธีสอน                 

วิชาเฉพาะ จิตวิทยา) 

- - - - -  -  - 

  - สัมภาษณ (20 นาที) - - - - -  -  - 

 - การพิจารณาองคประกอบ 3 ประการไดแก 

ประสบการณการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน และ

การฝกอบรม 

- - - - - -   - 

อ่ืนๆ          

ความเปนพลเมืองหรือชาวตางชาติท่ีไดรับวีซา              

อยูอาศัยถาวร และไดรับการรับรอง    

จากหนวยงานท่ีดแูลดานครู 

- - - - - - -   

หมายเหตุ ขอมูลป 2560 
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ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาความเหมือนและความตางของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ           

กับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูขางตน มาสังเคราะหเปน (ราง) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ประกอบดวย (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อน              

วิทยฐานะครูและ (ราง) มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุปขอเสนอแนะในการกําหนด

นโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู              

และจัดประชุมกลุมสนทนา ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิและผู เชี่ยวชาญ รวม 9 คน ซ่ึงประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย 1 คน ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร 

งานบุคคลของครู 3 คน ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ 1 คน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 2 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาท้ัง 2 สวน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดมาตรฐานตําแหนง พบวา นอกเหนือจากการกําหนด

ตําแหนง “ครู” แลว ยังไดมีการแยกการกําหนดตําแหนง “ครูผูชวย” ดวย และพบวา หลายประเทศสวนใหญ

มีการกําหนดตําแหนง “ครูผูชวย” ไวเหมือนกัน แตมีบางประเทศท่ีมีการเรียกตําแหนงเฉพาะของ “ครูผูชวย” 

แตกตางกัน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชคําเรียกวา “ครูบรรจุ” และประเทศออสเตรเลียเรียกวา “ครูบรรจุใหม” 

จึงใหรายละเอียดเพ่ิมเติมไวในรายงานนี้อีกตําแหนงหนึ่งเพ่ือเปนขอมูลท่ีอาจเปนประโยชน ในสวนตําแหนง 

“ครู” พบวา ทุกประเทศกําหนดไวเหมือนกันท้ังหมด แมบางประเทศ เชน สิงคโปร จะมีกําหนดประเภท

เฉพาะของตําแหนง “ครู” เปน “ครูประจําชั้น” (ตารางท่ี 20)   
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ตารางท่ี 20 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดมาตรฐานตําแหนง 

แนวทางการกําหนดมาตรฐานตําแหนง 

ตําแหนง 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

ครูผูชวย    - -  ครูผูชวย 

ครูบรรจุ 

ครูบรรจุใหม 

สวนใหญมีการกําหนด

ตําแหนง ครูผูชวย            

มีบางประเทศท่ีมี            

การจําแนกตาํแหนง

เฉพาะของ “ครผููชวย”  

ใหมีความแตกตางกัน เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กําหนดใหมีตําแหนง          

“ครูบรรจุ” และประเทศ

ออสเตรเลียกําหนดให         

มีตําแหนง“ครูบรรจุใหม” 
คร ู       คร ู

ครูประจําชั้น 

ทุกประเทศมีการกําหนด

ตําแหนง “คร”ู ไว

เหมือนกันประเทศ

สิงคโปรกําหนดใหมี

ตําแหนง “ครูประจําชั้น” 
 

หมายเหตุ T = Thailand, US = The United States of America, AUS = Australia, CN = China,               

SK = South Korea, SG = Singapore 
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ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ แบงการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ          

เปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก ประเด็นดานคุณสมบัติท่ัวไป ซ่ึงประกอบดวย 1) การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และ 2) การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และในสวนของประเด็นคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับวิทยฐานะ ประกอบดวย 1) ประสบการณการทํางาน 2) ความรู ความสามารถ และทักษะ 3) คุณภาพในการ 

ปฏิบัติงาน และ 4) ผลการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงยังพบวา มาตรฐานวิทยฐานะ 

ท่ีประเทศไทยกําหนดไวมีความใกลเคียงกับตางประเทศท้ัง 2 ประเด็น รวมถึงในบางประเด็นยอย โดยเฉพาะ 

ประเด็นยอยเก่ียวกับประสบการณการทํางานและความรู ความสามารถ และทักษะ ท่ีกําหนดไวเหมือนกัน  

ทุกประเทศ ดังท่ีมีผลงานวิจัยระบุไววา คุณลักษณะสําคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึงพลังในการปฏิบัติงานของครู 

ไดแก คุณลักษณะดานความรู (Cognitive aspects) โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเนื้อหาวิชาและทักษะการสอน 

(Subject or content knowledge and teaching skills) รวมถึงเทคนิคในดานการสอนของครู (Technical 

work of teaching) (Day, 1999; Hargreaves, 2006) อยางไรก็ตามก็ยังมีงานวิจัยท่ีระบุวา ไมเพียงเฉพาะ

คุณลักษณะดานความรู ความสามารถ และทักษะดานเนื้อหาวิชาการเทานั้นท่ีสะทอนถึงพลังในการปฏิบัติงาน

ของครู แตอยางไรก็ดีคุณลักษณะดานความมีวินัย (Discipline) อุปนิสัย (Characteristic) คุณธรรม (Moral) 

และจรรยาบรรณ (Ethic) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีของครูนั้น ก็จะสงผลสําคัญตอการเรียนรูของผูเรียน             

ดวยเชนกัน (Keejoon Yoon, 2016; Jung & Choi, 2016; Evans, 2008; Korthagen, 2004; Day, 2004; 

Day, 1999; Sockett, 1996; Fullan, 1993) ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Mizuno (1999) ท่ีสรุปวา 

คุณภาพการสอนของครูนั้น โดยหลักแลวจะข้ึนอยูกับคุณภาพ ความสามารถ คุณสมบัติ รวมถึงบุคลิกภาพ          

ท่ีเหมาะสมของครู ซ่ึงในสวนความเหมาะสมในดานของคุณภาพ (Quality) ความสามารถ (Ability) คุณสมบัติ 

(Qualification) บุคลิกภาพ (Personality) อุปนิสัย (Characteristic) ของครูนี้ ก็จะยังสามารถสงผลกระทบและ           

มีอิทธิพลอยางมากตอผูเรียน (Koike, 1988) ดังนั้น ในการท่ีจะกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะใน 2 ประเด็นขางตน          

จึงมีความจําเปนและเหมาะสม ซ่ึงจะสามารถเชื่อมโยงไปสูการกําหนดประเด็นการประเมินของหลักเกณฑ 

การประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ดังปรากฏในตารางผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ

การประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ตารางท่ี 21) 

 

 

 



110 
 

ตารางท่ี 21 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ 

แนวทางการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

1. คุณสมบัติท่ัวไป   - - - -  1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 2 นักวิจัย Day (1999) และ Hargreaves (2006) ระบุวา

คุณลักษณะสําคัญท่ีสะทอนให เห็นถึงพลังในการ

ปฏิบั ติงานของครู  ไดแก  คุณลักษณะดานความรู 

(Cognitive aspects) โดยเฉพาะในดานเนื้อหาวิขาและ

ทักษะการสอน (Subject or content knowledge and 

teaching skills) รวมถึงเทคนิคดานการสอน (Technical 

work of teaching) อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยท่ีระบุวา  

ไมเพียงเฉพาะคุณลักษณะดานความรู ความสามารถ 

และทักษะดานเนื้อหาวิชาการเทานั้น ท่ีสะทอนถึงพลังใน

การปฏิบัติงานของครู แตคุณลักษณะดานความมีวินัย 

(Discipline) อุปนิสัย (Characteristic) คุณธรรม (Moral) 

และจรรยาบรรณ (Ethic) และทัศนคติ (Attitude) ของครู  

ก็สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนดวยเชนกัน (Keejoon 

Yoon, 2016; Jung & Choi, 2016; Evans, 2008; 

Korthagen, 2004; Day, 2004; Day, 1999; Sockett, 

1996; Fullan, 1993) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  

  - - -  
1.2 การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ       2.1 ประสบการณการทํางาน 
      2.2 ความรู ความสามารถ ทักษะ 

  - - -  2.3 คุณภาพการปฏิบัติงาน 

  - -   
2.4 ผลการปฏิบัติงาน/ผลงานท่ีเกิด

จากการปฏิบัติหนาท่ี 
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ตารางท่ี 21 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ (ตอ) 

แนวทางการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

 

      

 Mizuno (1999)ท่ีสรุปวา คุณภาพการสอนของครู 

ข้ึนอยูกับคุณภาพ ความสามารถ คุณสมบัติ รวมถึง

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของครู ซ่ึงความเหมาะสมของ

คุณภาพ (Quality) ความสามารถ (Ability) 

คุณสมบัติ (Qualification) บคุลิกภาพ 

(Personality) รวมถึงอุปนิสัย(Characteristic) ของ

ครูนี้ สงผลกระทบและมีอิทธิพลอยางมากตอผูเรียน 

(Koike, 1988) 
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ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

เชื่อมโยงมาจากแนวคิดการกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะท่ีกําหนดประเด็นไว 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็น

คุณสมบัติท่ัวไป ประกอบดวย 1) การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 2) การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ประกอบดวย 1) ประสบการณ         

การทํางาน 2) ความรู ความสามารถ ทักษะ 3) คุณภาพการปฏิบัติงาน และ 4) ผลการปฏิบัติงาน/ผลงาน        

ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี โดยในการสังเคราะหเปรียบเทียบสวนของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและ

เลื่อนวิทยฐานะ จะเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือน ความตางระหวางประเทศไทยและตางประเทศ             

โดยจําแนกประเด็นหลักขางตนออกเปนประเด็นยอย พรอมผลการวิจัยสนับสนุน  

ผลการสังเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนความตางในสวนของคุณสมบัติ ท่ัวไป พบวา 

หลักเกณฑในการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของประเทศไทยมีความสอดคลองกับหลักเกณฑ            

การประเมินของประเทศสิงคโปรในทุกประเด็น และนอกจากนั้น ยังพบวา มีประเด็นอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอง          

กับประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถือไดวาประเด็นการประเมินดังกลาว มีความเปนสากลและมีคุณภาพใกลเคียง

กับมาตรฐานของประเทศซ่ึงมีระดับคุณภาพดานการศึกษาในระดับดีมาก ไมเพียงเทานั้น หลักเกณฑดังกลาว

ยังมีความสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีระบุไววา คุณลักษณะของครูดานความมีวินัย (Discipline) ดานอุปนิสัย 

(Characteristic) คุณธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethic) และทัศนคติ (Attitude) ของครูนั้น  ยังสงผล  

ตอการเรียนรูของผูเรียน (Keejoon Yoon, 2016; Jung & Choi, 2016; Evans, 2008; Korthagen, 2004; 

Day, 2004; Day, 1999; Sockett, 1996; Fullan, 1993) และคุณภาพการสอนของครู ข้ึนอยูกับคุณสมบัติ 

รวมถึง บุคลิกภาพ (Personality) อุปนิสัย (Characteristic) ท่ีเหมาะสมของครู สงผลกระทบและมีอิทธิพล

อยางมากตอผูเรียน (Mizuno, 1999; Koike, 1988)  

ผลการสังเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนความตางในสวนของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ           

วิทยฐานะ พบวา หลักเกณฑในการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะของประเทศไทยมีความสอดคลอง             

กับหลักเกณฑการประเมินของประเทศสิงคโปรในทุกประเด็น นอกจากนั้น ยังพบวา มีประเด็นท่ีสอดคลอง  

กับประเทศอ่ืนๆ จึงอาจถือไดวาประเด็นการประเมินดังกลาว มีความเปนสากลและมีคุณภาพใกลเคียง              

กับมาตรฐานของประเทศซ่ึงมีระดับคุณภาพดานการศึกษาในระดับดีมาก และไมเพียงเทานั้น ประเด็นหลัก            

ของหลักเกณฑดังกลาว ยังมีความสอดคลอง กับผลการวิจัยของ Day (1999)  และ Hargreaves (2006) ท่ีระบุวา 

คุณลักษณะสําคัญท่ีสะทอนใหเห็นถึงพลังในการปฏิบัติงานของครู ไดแก คุณลักษณะดานความรู (Cognitive 

aspects) โดยเฉพาะในดานเนื้อหาวิขาและทักษะการสอน (Subject or content knowledge and teaching 

skills) รวมถึงเทคนิคดานการสอน (Technical work of teaching) รวมไปถึงการสังเคราะหความสอดคลอง         

ในสวนของประเด็นยอยอ่ืนๆ สรุปไดดังนี้ 
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1. การกําหนดประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงประกอบดวย ภาระงาน ไดแก            

1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู ซ่ึงไดแก การปฏิบัติงานบริหารวิชาการ 

งานบุคคล งบประมาณ หรือบริหารงานท่ัวไปกับการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือ PLC            

และ 3) งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Heneman, Anthony, Kimball & 

Odden (2006) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการประเมินกับการปฏิบัติการสอนของครู พบวา ระบบ

การประเมินมีผลเชิงบวกตอการปฏิบัติการสอนของครู โดยสามารถสะทอนผลของการปฏิบัติการสอน           

ของครูไดมากข้ึน นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหองเรียนท่ีดีข้ึนของครู และสอดคลอง 

กับผลการวิจัยของบุญชวย ภักดี (2551) ท่ีทําการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูถึงคุณภาพการสอนของครู

ชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอน กอนและหลังไดรับการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ พบวา 

คุณภาพการสอนของครูดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ

ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ มีคาเฉลี่ยของคุณภาพการสอนสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกอนไดรับ             

การเลื่อนวิทยฐานะ 

 อยางไรก็ดี จึงควรตองนํามาศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือใหทราบถึงขอดี ขอดอย ผลกระทบ รวมไปถึง

ความเปนไปไดในการดําเนินการและการนํามาใชประเมิน โดยตองกําหนดนิยาม ขอบเขต วิธีการ การนําไปใช 

การกํากับดูแลการประเมินผลของแตละประเด็น แมบางประเด็นจะมีผลงานวิจัยรองรับ แตเนื่องจากพบวา             

ยังมีขอสรุปท่ีไมชัดเจนในดานคุณภาพของผลการดําเนินการอยูบาง (บุญชวย ภักดี, 2551; Heneman, Anthony, 

Kimball & Odden, 2006)    

2. การกําหนดประเด็นดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ดานการพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน           

ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีพบวามีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Ismail Hussein Amzat (2015)            

ซ่ึงระบุวาสไตลการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนตัวชี้วัดท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการสะทอนผลการปฏิบัติงาน

ของครู และนํามาจากประเด็นการประเมินดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน เนื่องจากคุณภาพการพัฒนาท้ัง 2 ดาน            

จะสะทอนไปยังผลท่ีเกิดกับผูเรียน เชนเดียวกับประเด็นการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ซ่ึงผลลัพธควรเปนไป   

ในแนวทางเดียวกัน  

3. การกําหนดประเด็นดานผลการปฏิบัติงาน ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน และดานการพัฒนางาน 

ปรับปรุงและเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผู เรียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Heneman, 

Anthony, Kimball & Odden (2006)  ท่ีไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางระบบการประเมินกับการปฏิบัต ิ         
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การสอนของครู พบวา ระบบการประเมินมีผลเชิงบวกตอการปฏิบัติการสอนของครู โดยสามารถสะทอนผล

ของการปฏิบัติการสอนของครูไดมากข้ึน นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหองเรียนท่ีดีข้ึน

ของครู และ Park (2010) ท่ีระบุวา การประเมินควรมีการใชวิธีการประเมินแบบหลายมิติ 

4. การกําหนดประเด็นดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน ดานผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ        

ของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม มีความสอดคลองกับการกําหนดประเด็นของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสิงคโปรกําหนดประเด็นยอย ดังนี้ ศักยภาพการสอนในชั้นเรียน 

ความสามารถในการสอน และกระบวนการเรียนการสอนการสงเสริมความเปนเลิศดวยประสิทธิภาพ            

การเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของอัฐพล อินตะเสนา (2552) ท่ีระบุไววา การกําหนด            

ใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนประเด็นในการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะมีความเหมาะสม เนื่องจาก

การศึกษาวิจัย พบวา การท่ีครูไดรับการประเมินใหเลื่อนวิทยฐานะสงผลตอการเรียนการสอน            

ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และรัตนา ศรีเหรัญ (2553) พบวา การเลื่อนระดับวิทยฐานะของครู             

มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลทดสอบทางการศึกษาของผูเรียนท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ รวมถึง 

Heneman, Anthony, Kimball & Odden (2006) ก็ระบุถึงความสัมพันธในเชิงบวกระหวางคะแนน    

ผลการปฏิบัติงานแบบอิงมาตรฐานของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

5. การกําหนดประเด็นดานผลการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาวิชาการ และดานการบริการ 

ทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ ซ่ึงหมายถึงงานวิจัย มีความสอดคลองกับการกําหนดประเด็นประเมิน

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และ

ประเทศสิงคโปรท่ีกําหนดประเด็นยอยๆไว ได้แก่ การรักษาคุณภาพการสอนระดับสูง การรวมแบงปนกลยุทธ 

และความคิด การสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชนหรือการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน           
ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ ทัศนคติของครู ความสัมพันธระหวางบุคคลการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา

เพ่ือนรวมงาน ทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน ความพึงพอใจของผูปกครอง รวมถึง

การกําหนดใหใชเอกสารหรือผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพระดับอําเภอ และการนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง 

การเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุธี ประจงศักดิ์ (2554) ท่ีสรุปไวในผลการศึกษาวิจัย          

ความวา แมครูจะมีภาระงานมากแตก็สามารถมีสวนรวม กับชุมชน พัฒนาชุมชน โดยวิธีการใหความรู และ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไดเปนอยางดี รวมถึงการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษาโดยผานคร ู

นอกจากจะทําใหเกิดความสามัคคีแลว ยังเปนการพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู และประสบการณเพ่ือท่ีจะ

นํามาใชในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะไดเปนอยางดี 
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6. การกําหนดประเด็นดานผลงานทางวิชาการ ไดแก รายงานในรูปแบบตางๆ มีความสอดคลอง              

กับการกําหนดประเด็นของประเทศออสเตรเลียและประเทศสิงคโปรท่ีกําหนดใหใชรายงานการคาดคะเน

ศักยภาพในอนาคตของครู รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป และรายงานผลการประเมิน               

ดานความเปนมืออาชีพ (การมีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ) ในการยื่นเสนอขอรับการประเมิน             

และยังสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของสุธี ประจงศักดิ์ (2554) ในสรุปผลการวิจัย เรื่อง การศึกษา

กระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชํานาญการไปสูตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ท่ีระบุวาการท่ีคร ู            

มีวิทยฐานะทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพ่ิมข้ึนได เนื่องจากการท่ีจะมีวิทยฐานะไดนั้น ครูตองมีการทําวิจัย     

ในชั้นเรียน ซ่ึงเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานพฤติกรรมการเรียนรูและดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

7. การกําหนดประเด็นดานผลการฝกอบรม สอดคลองกับการกําหนดประเด็นของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และประเทศสิงคโปร  ซ่ึงกําหนดใหการสงเสริมการพัฒนา

บุคลากรใหเปนมืออาชีพและการอบรมตามโปรแกรมท่ีกําหนดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประเมิน           

ผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถนําผลคะแนนมาใชในการขอเลื่อนตําแหนงได ทําใหสอดคลองกับบทความ                     

และผลการวิจัยของ NCEE (2017) และ Heneman, Anthony, Kimball & Odden (2006) ท่ีสะทอน            

ใหเห็นวา ควรมีการฝกอบรมครูท่ีเนนการสรางความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาและการแสดงออกของครู          

ดานสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยมีเง่ือนไขความสําเร็จของการอบรมและพัฒนา ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
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ตารางท่ี 22 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

แนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

1. คุณสมบัติท่ัวไป  - - - -  1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากประวัติหรือ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

หลักฐานอ่ืนๆหรือ ท่ีเก่ียวของ 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศสิงคโปรกําหนด

รายละเอียดหนาท่ี ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพเรื่อง           

ความมุงมั่นในการทํางานและ          

การปฏิบัตหินาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย  

3. ประเทศสิงคโปรกําหนด

รายละเอียดความรบัผิดชอบ 

ดังน้ี ความรับผดิชอบตอองคกร 

ตอตลาด [ผูบริโภค: ผูเรียน 

(ผูวิจัย)] ตอพอแม ผูปกครอง 

และชุมชน และตอการสอน 

 - - - -   1.1.1 การมีวินัย 

 - - - -   1.1.2 การดํารงตนอยางเหมาะสม 

 - - - -   1.1.3 การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี   

 - - - -   1.1.4 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรอืจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  - - -  1.2 การมหีนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  - - -   1.2.1 หนาท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  - - -   1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

 - - - -   2)  การมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ 

 - - - -  
 3) การมีสวนรวม ในการเสรมิสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - - - -   4) การมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

  - - -   1.2.2 ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  - - -   1) การมีความรับผิดชอบ 

  - - -  
 2) การมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
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ตารางท่ี 22 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ตอ) 

แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ       2.1 ประสบการณการทํางาน 1. ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ที่

ประกอบดวย ภาระงาน ไดแก 1) ชั่วโมง

สอนตามตารางสอน 2) งานสนับสนุน

การจัดการเรียนรู ไดแก การปฏิบัติงาน 

บริหารวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ 

บริหารงานทั่วไป การมีสวนรวมในชุมชน 

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) งานสนอง

นโยบายและจุดเนน ควรศึกษาวิจยัเชิงลึก 

เพื่อใหทราบถึงขอดี ขอดอย ผลกระทบ 

และความเปนไปไดในการดําเนินการ

และใชประเมิน โดยกําหนดนิยาม 

ขอบเขต วิธีการ การนําไปใช การกํากับ

ดูแลการประเมินผล ของแตละประเด็น 

แมบางประเด็นจะมีผลงานวิจัยรองรับ

แตเนื่องจาก ยังมีขอสรุปที่ไมชัดเจน  

ของคุณภาพของผลการดําเนินการ  

(บุญชวย ภักดี, 2551; Heneman, 

Anthony, Kimball & Odden, 2006)  

       2.1.1 ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 

 - - - -   2.1.2 ระยะเวลาการดาํรงตําแหนง 

      2.2 ความรู ความสามารถ และทักษะ 

   -    2.2.1 ดานการจัดการเรียนรู/การจัดการเรียนการสอน1 

 - - - -   1) ดานหลักสตูร 

 - - - -    - การสรางและพัฒนาหลักสูตร 

 - - - -   2) ดานการออกแบบการเรียนรู/หนวยการเรยีนรู 

   -    3) ดานการวางแผนและนําไปใช 

 - - - -  

  - การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัด

ประสบการณ 

-  - - - -  4) ดานเน้ือหาวิชาท่ีสอน 

-  - - - -  5) ดานทักษะในการสอน 

 - - - -   6) ดานสื่อและนวัตกรรม 
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ตารางท่ี 22 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ตอ) 

แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

  - - - -   7) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2. เพิ่มเติมโดยนํามาจากการประเมินผล            

ที่เกิดกับผูเรียนคุณภาพการพัฒนาและ          

มุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่ผลลัพธ               

ควรสะทอนไปยังผลที่เกิดกับผูเรียน 

เชนเดียวกับ (Ismail Hussein Amzat, 2015) 

  

   -    2.2.2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรยีน2 

- -  - -   1) ดานการสรางและรักษาสภาพแวดลอมการเรยีนรู 

   -    2) การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรยีน 

   -   
 3) การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําช้ันเรียนหรือ

ประจําวิชา 

 - - - -   4) กลยุทธในการจดัการเรียนรู 

 - - - -   2.2.3 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

 - - - -   2.2.4 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

  - - -  2.3 คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 - - - -   2.3.1 ดานการพัฒนาผูเรียน 

 - - - -   1) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

  - - -   2) ดานการพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน2 

 - - - -   3) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน2 

 - - - -   2.3.2 ดานการพัฒนาตนเอง 
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ตารางท่ี 22 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ตอ) 

แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

  - - - -   1) ดานการบริการท่ีด ี 3. เพิ่มเติม ประเด็นการประเมินดานผล             

ที่เกิดกับผูเรียน (Heneman, Anthony, 

Kimball & Odden, 2006) 
4. ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศสิงคโปรมีประเด็นยอย ดังนี้ 

ศักยภาพการสอนในชั้นเรียน ความสามารถ

ในการสอน กระบวนการเรียนการสอน           

การสงเสริมความเปนเลิศดวยประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน(กนิษฐ ศรีเคลือบ, 2553; 

รัตนา ศรีเหรัญ, 2553; อัฐพล อินตะเสนา, 

2552; Heneman, Anthony, Kimball & 

Odden, 2006; Williams and Engel, 

2013) 

 

 

 - - - -   2) ดานการทํางานเปนทีม 

-  - - -   3) ดานการประเมินผูเรียน 

  - - -  
 4) ดานการพัฒนางาน ปรับปรุง และเสรมิสรางโอกาส           

ทางการศึกษาเพ่ือผูเรียน3 

  - -   2.4 ผลการปฏิบัติงาน 

  - - -   2.4.1 ดานผลท่ีเกิดกับผูเรยีน 

  - - -  
  1) ดานผลการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการของผูเรียนและ

การพัฒนาผูเรียนแบบองครวม4 

  - - -    2) ดานพฤติกรรมผูเรยีน 

 - - - -    3) ดานคุณภาพผูเรยีน 

 - - - -    4) ผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ 

  - -    2.4.2 ดานผลการจดัการเรยีนรู 

-  - -     1) ดานการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอน4 

  - -     2) ดานการปรับปรุงคณุภาพการจดัการช้ันเรียน 
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ตารางท่ี 22 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ตอ) 

แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

  - - - -   2.4.3 ผลการพัฒนาวิชาการ5  5. ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ

ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี และ

ประเทศสิงคโปร กําหนดประเด็นยอย 

ดังนี้ รักษาคุณภาพการสอนระดับสูง 
รวมแบงปนกลยุทธและความคิด การ

สงเสริมการส่ือสารระหวางโรงเรียน

และชุมชนหรือการสนับสนุนโรงเรียน 

และชุมชน ความรับผิดชอบอยางมือ

อาชีพ ทัศนคติของครู ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลการสนับสนุนเพื่อการ

พัฒนาเพื่อนรวมงาน ทักษะการส่ือสาร

กับเพื่อนรวมงาน ผูปกครองและ

ชุมชน ความพึงพอใจของผูปกครอง 

(สุธี ประจงศักด์ิ, 2554) 
 

 - - - -   1) การพัฒนาวิชาการ5 

 - - - -   2) การบริการทางวิชาการ6 

 - -  -  2.5 ผลงานทางวิชาการ7 

 - -  -   2.5.1 งานวิจยั6 

 - -  -    1) งานวิจยัและพัฒนา 

 - - - -    2) งานวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู 

 - - - -  

  3) รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในช้ันเรียน หรือ

ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืน ท่ีมีจดุมุงหมายเพ่ือแกปญหา             

ดานการเรียนของผูเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูใช

แนวคิด ทฤษฎีและองคความรู เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุป

องคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 -  - -   2.5.2 รายงาน7 

 -  - -    1) รายงานผลการเรียนการสอนหรือผลการเรียนรูของผูเรียน 
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ตารางท่ี 22 ผลการสังเคราะหแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ตอ) 

แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ประเด็น/รายละเอียด 
ความเหมือนความตาง 

รายละเอียด หมายเหตุ 
T US AUS CN SK SG 

  - - - -    2) รายงานการสงัเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 6. สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และ

ประเทศสิงคโปร กําหนดใหใชเอกสารหรือ

ผลการวิจยัในส่ือส่ิงพิมพ ระดับอาํเภอ 

และนาํผลการวจิัยไปใชปรับปรุงการเรียน  

การสอน (สุธี ประจงศักด์ิ, 2554) 

7. ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

สิงคโปรกําหนดใหใชรายงานการคาดคะเน

ศักยภาพในอนาคตของครู รายงานผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานประจาํป รายงาน

ผลการประเมินความเปนมืออาชพี (การมี

สวนรวมในการเรียนรูอยางมอือาชีพ) 

(กนิษฐ ศรีเคลือบ, 2553; ปทมา จนัทร

แกว, 2554; สุธี ประจงศักด์ิ, 2554) 

8. ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี (เซ่ียงไฮ) และประเทศ

สิงคโปร  กําหนดใหการสงเสริมการ

พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชพีและการ

อบรมตามโปรแกรมที่กาํหนดเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน นาํผลคะแนนมาใชในการขอ

เล่ือนตําแหนงได (Heneman, Anthony, 

Kimball & Odden, 2006; NCEE, 2017) 

 - - - -  
  3) รายงานผลการประเมินและหรอืการทดสอบ             

ของวิชาท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ 

 - - - -    4) รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ 

      

2.6 ผลการฝกอบรม 
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ผลการสังเคราะหท้ัง 3 ตาราง ไดนําไปสรุปเปน (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูและมาตรการสําคัญ ดังนี้  

สวนท่ี 1 (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะ                

หรือเล่ือนวิทยฐานะครู 

มาตรฐานตําแหนง 

ตําแหนง ครู 

มาตรฐานวิทยฐานะ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

2.1 ประสบการณการทํางาน 

2.2 ความรู ความสามารถ ทักษะ 

2.3 คุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.4 ผลการปฏิบัติงาน/ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

หลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

1) การมีวินัย 

2) การดํารงตนอยางเหมาะสม 

3) การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี   

4) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1) หนาท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.2)  การมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ 

1.3) การมีสวนรวม ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.4) การมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

2) ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1) การมีความรับผดิชอบ 

2.2) การมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

2.1 ประสบการณการทํางาน 

1) ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 

2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

2.2 ความรู ความสามารถ และทักษะ 

1) ดานการจัดการเรียนรูหรือการจัดการเรียนการสอน 

1.1) ดานหลักสูตร 

- การสรางและพัฒนาหลักสูตร 

1.2) ดานการออกแบบการเรียนรูหรือหนวยการเรยีนรู 

1.3) ดานการวางแผนและนําไปใช  

- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ 

1.4) ดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

1.5) ดานทักษะในการสอน 

1.6) ดานสื่อและนวัตกรรม 

1.7) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2) ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.1) ดานการสรางและรักษาสภาพแวดลอมการเรียนรู 

2.2) การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

2.3) การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

2.4) กลยุทธในการจัดการเรียนรู 

3) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

4) ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

2.3 คุณภาพการปฏิบัติงาน 

1) ดานการพัฒนาผูเรียน 

1.1) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

1.2) ดานการพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน 

1.3) ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2) ดานการพัฒนาตนเอง 

2.1) ดานการบริการท่ีดี 

2.2) ดานการทํางานเปนทีม 
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2.3) ดานการประเมินผูเรียน 

2.4) ดานการพัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผูเรียน 

2.4 ผลการปฏิบัติงาน 

1) ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

1.1) ดานผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการของผูเรียนและการพัฒนา

ผูเรียนแบบองครวม 

1.2) ดานพฤติกรรมผูเรียน 

1.3) ดานคุณภาพผูเรียน 

1.4) ผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ 

2) ดานผลการจัดการเรียนรู 

2.1) ดานการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

2.2) ดานการปรับปรุงคุณภาพการจัดการชั้นเรียน 

3) ผลการพัฒนาวิชาการ 

3.1) ดานการพัฒนาวิชาการ 

3.2) ดานการบริการทางวิชาการ 

2.5 ผลงานทางวิชาการ 

1) งานวิจัย ประกอบดวย 

1.1) งานวิจัยและพัฒนา 

1.2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

1.3) รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู           

ใชแนวคิด ทฤษฎ ีและองคความรู เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

2) รายงาน ประกอบดวย 

2.1) รายงานผลการเรียนการสอนหรือผลการเรียนรูของผูเรียน 

2.2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

2.3) รายงานผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขต              

หรือระดบัประเทศ 

2.4) รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ 

2.6 ผลการฝกอบรม 
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สวนท่ี 2 (ราง) มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุปขอเสนอแนะในการกําหนด

นโยบายเกี่ยวกับการใหมีวิทยฐานะและการเล่ือนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

มาตรการสําคัญในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ 

หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ท่ีไดจากการสังเคราะหผลการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน               

และความแตกตางระหวางหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนของประเทศไทยและประเทศตางๆ รวม 5 ประเทศ      

ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) ประเทศสิงคโปร สรุปโดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ของรัฐ 4 ประการ (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556) ไดแก  

1. การมีนโยบายหรือกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการ (Operation Policy) ท่ีชัดเจน 

2. การปรับปรุงองคกรท่ีเก่ียวของ (Institutional Change) เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย

ของรฐั 

3. การพัฒนาความรู ความสามารถของทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ใหมีคุณภาพ 

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของสังคมในทุกภาคสวน (Social Participation) เพ่ือความ           

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีผลการดําเนินการดังนี้  

1. การมีนโยบายหรือกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการ (Operation Policy) ท่ีชัดเจน 

มาตรการท่ี 1 สรางระเบียบหรือขอกําหนดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของ                

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูท่ีชัดเจน 

เหตุผลความจําเปน 

การกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน               

วิทยฐานะครูท่ีเปนสากล มีความเหมาะสมและเปนธรรม มีประเด็นการประเมินท่ีชัดเจน ไมยากเกินไป 

ครอบคลุมและสอดคลองกับงานท่ีครูปฏิบัติ และสงผลตอการพัฒนาตนเองของครู คุณภาพการจัดการเรียน

การสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา สามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู ทักษะ และมีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษานั้น มีความสําคัญและจําเปนตอการท่ีจะสรางขวัญและกําลังใจใหกับครู            

ในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหครูมีความมุงม่ัน ตั้งใจและรับผิดชอบ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูรวมงาน และพัฒนาชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

ในการสรางระเบียบหรือขอกําหนดเพ่ือสนับสนุนใหมีการดําเนินการท่ีเก่ียวของ            

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูท่ีชัดเจน อาจดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นการประเมินโดยยึดเจตนารมณของกฎหมายท่ีจะพิจารณา

ความสามารถ (Ability) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) มากกวาการพิจารณาจากความอาวุโส 

(Seniority) เพ่ือลดขอดอยของระบบการประเมินเลื่อนตําแหนงแบบเดิม 
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2. กําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา             

การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

3. กําหนดหลักเกณฑท่ีเนนมาตรฐาน มีความเปนสากล โปรงใส เปนธรรม มี

ประเด็น                ท่ีชัดเจน ไมยากเกินไป ครอบคลุม และสอดคลองกับงานท่ีครูทําในแตละสายงาน 

ยึดความหลากหลาย สามารถปฏิบัติไดอยางอิสระและเปนรูปธรรม 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทย

ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหทันสมัยและเปนปจจุบัน  

เหตุผลความจําเปน 

การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ              

และเลื่อนวิทยฐานะครู  ใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน มีความเปนสากล มีความเหมาะสมและเปน

ธรรม   มีประเด็นการประเมินท่ีชัดเจน ไมยากเกินไป ครอบคลุม และสอดคลองกับงานท่ีครูปฏิบัติ และสงผล

ตอการพัฒนาตนเองของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา 

สามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี เพ่ือใหทันตอ

สภาพการณและสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตรงตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีความสําคัญจําเปนตอการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหกับครูในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหครูมีความมุงม่ัน ต้ังใจและรับผิดชอบ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูรวมงาน และพัฒนาชุมชน 

ขอเสนอแนะ  

ในการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ             

และเลื่อนวิทยฐานะครูใหทันสมัยและเปนปจจุบันอาจดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นคุณภาพของผูเรียนเปนประเด็นหลักในการประเมิน 

2. กําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีมีฐานจากงานวิจัยและการสะทอนผลของผูมี

สวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ

ครอบครัวและระดับบุคคล) โดยคํานึงถึงความแตกตางของสภาพเฉพาะของงานท่ีปฏิบัติ ใหมีความ

เหมาะสมกับแตละสายงานหรือสาระการเรียนรู  

3. กําหนดหลักเกณฑการประเมินเฉพาะสําหรับครูผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา                 

ท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษา

ท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและความ

ยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ 
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4. ศึกษาเจาะลึกในกระบวนการบริหารงานบุคคลของครูแตละกระบวนการ               

เชน การกําหนดเกณฑการสรรหาครู การกําหนดคาวิทยฐานะและคาตอบแทนครู การกําหนดเกณฑการ

ยาย โอน และการพัฒนา เพ่ือนําผลการศึกษามาใชเปนฐานในการกําหนดเกณฑ  

5. กําหนดใหมีหลักเกณฑเรื่องคาตอบแทนพิเศษหรือเงินพิเศษเพ่ิมเติม (Bonus) 

นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ สําหรับครูผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนในสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษหรือมีความ

ยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล สถานศึกษาชายขอบ หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและความยากลําบากใน

การจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ   

6. กําหนดใหความสําเร็จของงานวิจัย (Research Achievement) เปนประเด็น           

ในการประเมินในทุกระดับ เนื่องจากมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพของการปฏิบัติงานของคร ู                     

และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยมีเง่ือนไขวาควรกําหนดรูปแบบอยางหลากหลาย เพ่ือสรางทางเลือกใหครู               

หรือเนนงานวิจัยท่ีสอดคลองกับงานท่ีครูปฏิบัติ ไมเบียดบังเวลาในการเรียนการสอน สามารถทําไปพรอม            

กับการปฏิบัติงานประจําวันได ตรงตามสายงาน และสะทอนผลสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน                

และคุณภาพผูเรียน  

7. กําหนดใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน (Student Achievement) จากการประเมินผล              

การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ความสามารถ              

ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาวิชาการและการบริการทางวิชาการใหกับ

ชุมชนเปนประเด็นในการประเมิน เนื่องจากพบวาเปนแนวโนมท่ีหลายประเทศใชอยูและการประเมินเพ่ือเลื่อน

ระดับมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

8. กําหนดใหการประเมินเปนการประเมินท้ังผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมาและผลการ

ประเมิน ความคาดหมายของสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีและการสรางประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี

ของตนในระดับท่ีสูงข้ึนในอนาคต อาจอยูในรูปแบบของสัญญาหรือขอตกลงรวม เพ่ือขอรับการประเมิน

ดวย  

9. กําหนดใหนําผลการประเมินจากการเขารับการฝกอบรมในเนื้อหาวิชาการ

อยางเขม มาใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพ่ือเลื่อนตําแหนงและเพ่ิม

คาตอบแทน โดยกําหนดระยะเวลาข้ันต่ําและเกณฑการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพไวอยางชัดเจนและเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

10. การประเมินควรมีการใชวิธีประเมินแบบหลายมิติ เชน มีการกลั่นกรองจาก

เอกสาร (Document Screening) การนําแบบสอบถามท้ังแบบท่ีเปนอัตนัย (Subjective) และแบบรายการ 

(Checklist) และเปดโอกาสใหผูรวมงานและผูบังคับบัญชา เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และเพ่ือน

รวมงานเขามามีสวนรวมในการเปนผูประเมิน โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณเพ่ือนรวมงาน (Peer 

Interview) หรือเปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนใหความเห็นสะทอนผลความพึงพอใจ หรือ
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สังเกตการณเพ่ือประเมินความสามารถดานการสอน (Teaching Capability Observation) และการ

สัมภาษณครูผูขอรับการประเมินเชิงลึก (In-depth Interview with the Teacher) การใหครูประเมิน

ตนเอง  

11. กําหนดใหมีการประเมินโดยไมใหผูถูกประเมินทราบกอนลวงหนา เพ่ือใหได

รับทราบขอมูลและไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานท่ีแทจริง 

มาตรการท่ี 3 สรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนด               

ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

เหตุผลความจําเปน 

การสรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ              

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติของหนวยปฏิบัติ นับวาเปนข้ันตอน             

การดําเนินการท่ีสําคัญไมนอยกวาการสราง พัฒนา และปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนด เนื่องจากหากหนวย

ปฏิบัติขาดความรู ความเขาใจในเนื้อหาและวิธีดําเนินการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสรางข้ึนโดยละเอียด

ถองแทแลว จะไมสามารถดําเนินการตามข้ันตอนตางๆท่ีถูกกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ ยากแกการควบคุม ตรวจสอบ อันจะสงผลตอขวัญและกําลังใจ

ของครู ไมนําไปสูการพัฒนา ตนเองของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพ

การศึกษา ไมสามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีได

อยางแทจริง และไมตอบสนองตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   

ขอเสนอแนะ  

ในการสรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนด            

ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู อาจดําเนินการดังนี้ 

1. องคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลควรกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อน

หลักเกณฑอยางหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ครอบคลุม เจาะลึก เพ่ือสงเสริมใหเกิดผลท่ีสะทอน           

ถึงคุณภาพครู 

2. จัดรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ังใหความรู สะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใช             

จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ

สถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับครอบครัว และระดับบุคคล) หนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษหรือมีความ

ยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลหรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและความยากลําบากในการจัดการศึกษา

ดานอ่ืนๆ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงปญหาและชวยเหลือในการแกปญหาเฉพาะ

พ้ืนท่ี  



129 
 

4. จัดใหมีหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกครูท้ังกระบวนการเก่ียวกับการใหมี   

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ 

5. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสงเสริมการขับเคลื่อน             

การดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

2. การปรับปรุงองคกรท่ีเก่ียวของ (Institutional Change) เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 

มาตรการท่ี 4 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบ            

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) 

เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบ                   

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) ซ่ึงจะ

นับวาเปนอีกข้ันตอนสําคัญเพ่ือท่ีจะทําใหการดําเนินการตามกระบวนการสรางกลไกการขับเคลื่อนการ

ดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูประสบกับ

ผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เนื่องจากมีหนวยปฏิบัติ หรือ Node ท่ีมีความ

เขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทย

ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู จะเปนกําลังท่ีเขมแข็งในการนําระเบียบหรือขอกําหนดไปสูการปฏิบัติ หาก

หนวยปฏิบัติขาดความรู ความเขาใจในเนื้อหาและวิธีดําเนินการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสรางข้ึนโดย

ละเอียดถองแทแลว จะไมสามารถดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ท่ีถูกกําหนดไวได ทําใหเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติ ยากแกการควบคุม ตรวจสอบ อันจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของครู ไมนําไปสูการพัฒนาตนเอง

ของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา ไมสามารถคัดกรองผูท่ีมี

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีไดอยางแทจริง ไมตอบสนองตอ

เจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ขอเสนอแนะ  

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบ            

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node)                 

อาจดําเนินการดังนี้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ชวยแกปญหา และสรางความ

เขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขในการดําเนินการตางๆ ในการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ

การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) 

2. จัดสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ัง สะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใช           

จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ

ครอบครัว และระดับบุคคล) หนวยปฏิบัติ ท่ี มีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบั ติงาน 

เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลหรือ

สถานศึกษาท่ีมีความพิเศษ และความยาก ลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ 
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มาตรการท่ี 5 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน  

เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน นับวาเปนอีกข้ันตอน

สําคัญ เนื่องจากการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ

การประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูจะสนับสนุนใหผูประเมินสามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู 

ความสามารถ และทักษะ  ในการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสม ดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีคุณภาพ ให

ครูเหลานั้นไดมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี ซ่ึงจะสงผลตอการเสริมสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาท่ี อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพ

การศึกษา ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอเสนอแนะ  

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน อาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิสวนกลางในทุกกลุมสาระ ทุกสาขาวิชา โดยมี

คณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองหรือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนผูประเมินในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค 

2. จัดทําฐานขอมูลครูผูผานการประเมินใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะคร ู               

โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหรือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนผูประเมินในภูมิภาค  

3. จัดสัมมนา ผูประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนกลาง รวมท้ังผูประเมินหรือผูมีสวน

ไดสวนเสียในระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสถานศึกษา ระดับทีม และระดับบุคคล                    

ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามวิธีการในระเบียบหรือขอกําหนด เพ่ือกําหนด

ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประเมิน มีการใหความรู และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประเมินและสะทอนผลการปฏิบัติหนาท่ี ในประเด็นตางๆ เชน การกําหนดวิธีการและรูปแบบการประเมินท่ี

หลากหลาย อาทิ การรวบรวมเอกสารขอมูล การนําหลักเกณฑการประเมินไปใช การสะทอนผลการ

ปฏิบัติงาน การประเมินเพ่ือนรวมงาน ไปจนถึงการประเมินตนเอง 

4. จัดทําเกณฑประเมินสมรรถนะของผูประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ                   

โดยกําหนดใหผูประเมินตองสมัครสอบแขงขัน สอบคัดเลือก มีการทดสอบความรู ความสามารถ และ

ทัศนคติ และมีระบบแรงจูงใจใหคนดี คนเกงสมัครสอบ ระบบการพัฒนา ฝกอบรม การติดตาม

ประเมินผล และระบบการธํารงรักษา เชนเดียวกับครูผูรับการประเมิน  
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5. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็ง                  

ดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน 

3. การพัฒนาความรู ความสามารถของทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ใหมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 6 สรางความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมี

คุณภาพ 

เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งและสนับสนุนใหครูไดพัฒนาความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีในเนื้อหาสาระท่ีสัมพันธกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะครูเปนสิ่งสําคัญจําเปนท่ีสุดในกระบวนการประเมินเพ่ือใหครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

การจะสรางความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูได ตองอาศัยการสราง

แรงจูงใจใหกับครู เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหครูอยากพัฒนาตนเองในดานความรู ความสามารถ หากครู

สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง จะทําใหการปฏิบัติงานของครูมีคุณภาพ และเม่ืองานท่ีไดมี

คุณภาพ ครูก็สามารถจะนําผลการปฏิบัติงานนั้น มาขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย

ฐานะได เปนการสงเสริมใหครู ผูมีความรู ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานดีมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี

การงาน ซ่ึงจะสงผลตอการเสริมสรางขวัญและกําลังใจและทําใหครูมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และ

การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมี

คุณภาพ อาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. จัดอบรมครูท้ังในดานเนื้อหาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบ

โรงเรียนและระบบออนไลน การจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัย ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและ

ระยะยาวเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองในดานเนื้อหาวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน 

และการสงเสริมใหนําผลการฝกอบรมมาใชในการจัดทําวิจัย ท่ีมุงผลเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือใหครูสามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวจิัยท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพของครู

สามารถสะทอนออกมาจากผลงานทางวิชาการ และหากผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ คุณภาพของผูเรียน

ก็ไดรับการพัฒนาเชนกัน  

2. สนับสนุนด านคว ามยั่ ง ยื นของ เ งิน ทุน เ พ่ือการ พัฒนาครู  ( Funding 

Sustainability) อาทิ การสงเสริมดานแหลงทุนและการวางแผนการใชเงิน 
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3. สงเสริมความรวมมือทุกดาน ทุกระดับ (ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค 

ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับครอบครัว และระดับบุคคล) เชน จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในประเทศและระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ฯลฯ 

4. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็ง           

ดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 7 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ี

เก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู 

เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ี

เก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู จะชวยใหครูสามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะไดอยางถูกตอง ครบถวน เพ่ือประโยชนใน

การพิจารณาประเมิน ไมทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือขอรับการ

ตรวจสอบและประเมินเปนไปตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกตอง ทําใหการประเมินสามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมอยางแทจริง ตอบสนองตอเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ขอเสนอแนะ  

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ี

เก่ียวของ กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู อาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. จัดการอบรมสัมมนาครูท่ีเนนการสรางความเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขในการ

ดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ครใูหกับคร ู

2. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็ง                 

ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ครใูหกับครู 

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของสงัคมในทุกภาคสวน (Social Participation)  

มาตรการท่ี 8 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ               

และเลื่อนวิทยฐานะครู 

เหตุผลความจําเปน 

การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะครู ดวยการเปดโอกาสในการมีสวนรวมรับฟงปญหา ความตองการ และความพรอมในทุก

ระดับ ตั้งแตระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับ

ครอบครัวและระดับบุคคล โดยยึดโยงกับสากล เพ่ือประโยชนในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร การ
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พัฒนาหลักเกณฑ การพัฒนาวิชาการ การใหบริการ ทางวิชาการ การเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ ดวย

การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสะทอนผลการแบงปนการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ วิธีการจัดการกับ

ปญหาตางๆ ใหการดําเนินการเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู เปนไปโดยโปรงใส เปน

ธรรม ครอบคลุม และเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักคิดท่ีวา 

“การศึกษาไทย จะไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง” และสะทอนผลตอคุณภาพครู คุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนั้น ยังทําใหเกิดความรัก สามัคคีไวไดเปนอยางดี      

ขอเสนอแนะ 

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ                  

และเลื่อนวิทยฐานะครู อาจดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดใหมีรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนผลจากทุกระดับ (ระดับ

กระทรวง ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับครอบครัว และระดับ

บุคคล) 

2. กําหนดใหมีรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนผลจากหนวยปฏิบัติท่ีมีความ

พิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและความยากลําบากใน

การจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ เพ่ือการกําหนดหลักเกณฑท่ีเหมาะสมและครอบคลุม สรางขวัญกําลังใจใหกับ

ครูผูปฏิบัติงาน 

3. สรางเครือขายการสื่อสารจากหนวยบนลงสูหนวยปฏิบัติในทุกระดับ (ระดับ

กระทรวง ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับครอบครัว และระดับ

บุคคล) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กําหนดใหมีการประเมินการพัฒนาวิชาการและการใหบริการทางวิชาการ                 

ใหกับชุมชน  

5. กําหนดใหมีการประเมินในเรื่องของการสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียน                

และชุมชน การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน ความพึงพอใจของผูปกครอง ทักษะการสื่อสารกับผูปกครอง             

และชุมชน 

6. กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู และนําผลการดําเนินการมา

ใชในการขอรับการประเมินได  

7. กําหนดวิธีประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียครอบคลุมในทุกภาค

สวน   
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8. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสงเสริมการมีสวนรวม              

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

จากนั้น ผูวิจัยไดนํา (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมี            

วิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะครู และมาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุป

ขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครู เสนอท่ีประชุมสนทนากลุม โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน เพ่ือตรวจสอบความ

สอดคลองโดยผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ

การใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูและมาตรการสําคัญ มีความสอดคลองกันในเกณฑท่ีใชได โดยมี

ขอสังเกตใหปรับปรุงเพ่ิมเติม  สรุปไดดังนี้ 

ขอสังเกตเกี่ยวกับ (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะ             

หรือเล่ือนวิทยฐานะครู  

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมี            

วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครูแลว มีขอสังเกตใหปรับปรุงเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. มาตรฐานตําแหนง ท่ีประชุมไมมีขอสังเกตเพ่ิมเติม 

2. มาตรฐานวิทยฐานะ ท่ีประชุมไมมีขอสังเกตเพ่ิมเติม 

3. หลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป ขอ 1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ท่ีประชุมเห็นวาหาก

กําหนดใหใชเพียงขอ 1.1.4 ขอเดียวตามหลักเกณฑ ว 21 จะไมครอบคลุมถึงการประพฤติผิดในกรณีท่ีไม

รายแรงถึงข้ันถูกลงโทษทางวินัย จึงใหคงขอ 1.1.1 – 1.1.3 ไวตาม (ราง) แนวทางการกําหนดระเบียบฯ 

ท่ีเสนอ  

3.2 คุณสมบัติท่ัวไป ขอ 1.2.1 หนาท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีประชุมให

ขอเสนอแนะใหนําขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มาใชเปนขอมูลเทียบเคียง 

3.3 คุณสมบัติท่ัวไป ขอ 1.2.2 ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีประชุม             

เห็นควรตัดขอ 1 การมีความรับผิดชอบ ออก และคงเหลือเพียงขอ 2 การมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ 

3.4 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ขอ 2.2 ความรู ความสามารถ และทักษะ              

ขอ 2.2.1 ขอ 1) ดานหลักสูตร ประเด็น การสรางและพัฒนาหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิมีขอสังเกต เรื่อง การ

สรางหลักสูตรของครูผูสอน วาจําเปนตองกําหนดไวหรือไม เนื่องจากอาจเปนประเด็นท่ีนอกเหนือจากเรื่อง

ของการจัดการเรียนการสอน แตท่ีประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางวา เนื่องจากครูผูสอนตอง

สรางหลักสูตรชั้นเรียนและตองมีการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวทุกป จึงใหคงประเด็นการสรางและพัฒนา

หลักสูตรไวเหมือนเดิม 

 3.5 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ขอ 2.2 ความรู ความสามารถ และ

ทักษะ   ขอ 2.2.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ท่ีประชุมเห็นวามีความซํ้าซอนกับคุณสมบัติท่ัวไป ขอ 
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1.2.1 ขอ 1) ซ่ึงในกรณีนี้ ผูวิจัยอภิปรายใหความเห็นวา ท้ัง 2 ขอ มีความแตกตางกันท่ีประเด็นหลัก คือ 

หนาท่ีในการพัฒนา ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ กับ ความรู ความสามารถ และทักษะดานการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพท่ีประชุมเห็นควร คงประเด็นดังกลาวไว แตใหผูวิจัยปรับขอความไมใหซํ้าซอนกัน เพ่ือ

ประโยชนในการตั้งหัวขอในการประเมินใหคะแนนและการคํานวณคาสถิติ 

3.6 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ขอ 2.4.1 ดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน ท่ี

ประชุมเห็นวา ใหนําขอ 3) ดานคุณภาพผูเรียน มาเปนประเด็นหลัก และระบุให ขอ 1) 2) และ 4) เปน

ประเด็นยอยภายใตประเด็นดังกลาว 

ขอสังเกตเกี่ยวกับ (ราง) มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุปขอเสนอแนะในการ

กําหนด นโยบายเกี่ยวกับการใหมีวิทยฐานะและการเล่ือนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคร ู

ท่ีประชุมไดพิจารณา (ราง) มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุป

ขอเสนอแนะในการกําหนด นโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะหรือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแลว มีขอสังเกตใหปรับปรุงเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เหตุผลความจําเปนและขอเสนอแนะขอ 3 ในมาตรการท่ี 1 และเหตุผลความจําเปน                

ในมาตรการท่ี 2 ใหปรับคําวา “ไมยากเกินไป” เปนคําวา “ มีความเหมาะสม” เนื่องจากแตละวิทยฐานะ                

มีความยากงายตางกัน 

2. ขอเสนอแนะขอ 2 ในมาตรการท่ี 2 ควรเพ่ิมเติม ดังนี้ “คุณภาพของผูเรียน การทํา

หนาท่ี                และความรับผิดชอบของครู ผลการพัฒนางานดานวิชาการของครูและผูเรียน” 

3. ขอเสนอแนะขอ 6 ในมาตรการท่ี 2 ใหขยายความคําวา “ในทุกระดับ” โดยระบุเปน

ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

4. ขอเสนอแนะขอ 9 ในมาตรการท่ี 2 ควรเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ “เพ่ือใหเกิดทักษะ              

และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน โดยวัดและประเมินผลการพัฒนาหลังการฝกอบรม” 

5. ขอเสนอแนะขอ 10 ในมาตรการท่ี 2 ควรเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ “… มีสวนรวมใน

การเปนผูประเมิน โดยกําหนดประเด็นท่ีจะใหประเมินท่ีชัดเจน” 

6. ขอเสนอแนะขอ 11 ในมาตรการท่ี 2 ควรเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ “โดยกําหนด

เกณฑ            วาจะเปนการประเมินดานใดบาง ผูประเมินคือใคร ซ่ึงควรเปนผูท่ีไมมีสวนไดสวนเสียกับ

การประเมิน” 

7. ขอเสนอแนะท่ี 2 ในมาตรการท่ี 6 ควรระบุใหชัดเจนวาการสนับสนุนดานเงินทุนฯ                

มีความเก่ียวของกับมาตรการอยางไร 

8. ขอเสนอแนะท่ี 1 ในมาตรการท่ี 8 ควรอธิบาย “ระดบัครอบครัว” หรืออาจตัดออก 
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จากนั้น ผูวิจัยไดนําขอสังเกตของท่ีประชุมกลุมสนทนามาใชในการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีผล                 

การปรับปรุงและพัฒนาดังรายละเอียดในขอ 4. ตอไปนี้ 

4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทย

ฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของครู 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายนี้ สังเคราะหจากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงาน

บุคคลสําหรับครู ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณี การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูสายงานการสอน ซ่ึงจัดทําโดยภารกิจวิจัยนวัตกรรมการ

บริหารงานบุคคล สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระเบียบและ

ขอกําหนดเก่ียวกับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยมีหลักคิดพ้ืนฐานวาการ

บริหารงานบุคคลของครู ถือเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพครู ผูเรียน และการศึกษา ดังนั้น การ

สงเสริมความกาวหนาในการใหขาราชการครูไดมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะ

สรางเสริมใหครูเกิดขวัญและกําลังใจในการทุมเท อุทิศตนปฏิบัติงานและพัฒนางานใหสงผลตอการพัฒนา

ตนเอง ผูเรียน และการศึกษา ตามเจตนารมณท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นําเสนอเปน 2 สวน ไดแก  

สวนท่ี 1 แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือ

เลื่อนวิทยฐานะครู เพ่ือใชประกอบการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระเบียบและขอกําหนด

เก่ียวกับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู 

สวนท่ี 2 มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุปขอเสนอแนะในการ

กําหนดนโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คร ู

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทย

ฐานะครู เพ่ือใชประกอบการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระเบียบและขอกําหนด

เกี่ยวกับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของครู 

แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะครูท่ีอาจนํามาใชประกอบการพิจารณากําหนดประเด็นการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะครู แบงเปน 3 สวน คือ มาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑการใหมีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะครู ดังนี้  
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แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะครู 

แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย

ฐานะครู กําหนดเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก สวนมาตรฐานตําแหนง สวนมาตรฐานวิทยฐานะ และสวน

หลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

มาตรฐานตําแหนง  

กําหนดเปนตําแหนง คร ู

มาตรฐานวิทยฐานะ 

กําหนดเปน 2 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติท่ัวไปและดานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ 

รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป กําหนดเปน 2 ประเด็น ประกอบดวย 

1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

1.2 การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ กําหนดเปน 4 ประเด็น ประกอบดวย 

2.1 ประสบการณการทํางาน 

2.2 ความรู ความสามารถ ทักษะ 

2.3 คุณภาพการปฏิบัติงาน 

2.4 ผลการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

หลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

 กําหนดเปน 2 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติท่ัวไปและดานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทย

ฐานะ รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป กําหนดเปน 2 ประเด็น ประกอบดวย การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการมี

หนาท่ี                   และความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กําหนดเปน 4 ประเด็น ประกอบดวย 

1) การมีวินัย 

2) การดํารงตนอยางเหมาะสม 

3) การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี   

4) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ กําหนดเปน 2 ประเด็น 

ประกอบดวย 

1) หนาท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แยกเปน 4 ประเด็นยอย ดังนี้ 

1.1)  หนาท่ีในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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1.2)  หนาท่ีในการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ 

1.3)  หนาท่ีในการมีสวนรวม ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.4) หนาท่ีในการมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

 

2) ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มี 1 ประเด็นยอย ไดแก การมีความ

รับผิดชอบตอวิชาชีพ 

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ กําหนดเปน 6 ประเด็น ประกอบดวย ประสบการณการ

ทํางาน ความรู ความสามารถ และทักษะ คุณภาพการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ และผล

การฝกอบรม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 ประสบการณการทํางาน แยกเปน 2 ประเด็นยอย ประกอบดวย 

1) ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี 

2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

2.2 ความรู ความสามารถ และทักษะ แยกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

1) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการจัดการเรียนรูหรือการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก 

1.1) ความรู ความสามารถ และทักษะดานหลักสูตร 

- การสรางและพัฒนาหลักสูตร 

1.2) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการออกแบบการเรียนรูหรือหนวย            

การเรียนรู 

1.3) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการวางแผนและนําไปใช  

- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ 

1.4) ความรู ความสามารถ และทักษะดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

1.5) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการสอน 

1.6) ความรู ความสามารถ และทักษะดานสื่อและนวัตกรรม 

1.7) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ไดแก 

2.1) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการสรางและรักษาสภาพแวดลอม            

การเรียนรู 

2.2) ความรู ความสามารถ และทักษะการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
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2.3) ความรู ความสามารถ และทักษะการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสาร

ประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

2.4) ความรู ความสามารถ และทักษะดานกลยุทธในการจัดการเรียนรู 

3) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

4) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

2.3 คุณภาพการปฏิบัติงาน แยกเปน 2 ดาน ประกอบดวย 

1) คุณภาพดานการพัฒนาผูเรียน ไดแก 

1.1) คุณภาพดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

1.2) คุณภาพดานการพัฒนาพฤติกรรมผูเรียน 

1.3) คุณภาพดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2) คุณภาพดานการพัฒนาตนเอง ไดแก 

2.1) คุณภาพดานการบริการท่ีดี 

2.2) คุณภาพดานการทํางานเปนทีม 

2.3) คุณภาพดานการประเมินผูเรียน 

2.4) คุณภาพดานการพัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา         

เพ่ือผูเรียน 

2.4 ผลการปฏิบัติงาน แยกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

1) ผลการปฏิบัติงานดานผลท่ีเกิดกับผูเรียน ไดแก 

1.1) ดานผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการของผูเรียนและการพัฒนา

ผูเรียนแบบองครวม 

1.2) ดานพฤติกรรมผูเรียน 

1.3) ผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ 

2) ผลการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรู ไดแก 

2.1) ดานการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

2.2) ดานการปรับปรุงคุณภาพการจัดการชั้นเรียน 

3) ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาวิชาการ ไดแก 

3.1) ดานการพัฒนาวิชาการ 

3.2) ดานการบริการทางวิชาการ 

4) ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพผูเรียน 

2.5 ผลงานทางวิชาการ แยกเปน 2 สวน ประกอบดวย 

1) งานวิจัย ไดแก 
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1.1) งานวิจัยและพัฒนา 

1.2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

1.3) รายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน หรือผลงานทาง

วิชาการลักษณะอ่ืน ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียนสอดคลองกับแผนการจัดการ

เรียนรูใชแนวคิด ทฤษฎีและองคความรู เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

2) รายงาน ไดแก 

2.1) รายงานผลการเรียนการสอนหรือผลการเรียนรูของผูเรียน 

2.2) รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

2.3) รายงานผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขต

หรือระดบัประเทศ 

2.4) รายงานผลการพัฒนาผูเรียนดานอ่ืน ๆ 

2.6 ผลการฝกอบรม 

สวนท่ี 2 มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุปขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการใหมีวิทยฐานะและการเล่ือนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

มาตรการสําคัญในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ 

หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ท่ีไดจากการสังเคราะหผลการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน                

และความแตกตางระหวางหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนของประเทศไทยและประเทศตางๆ รวม 5 ประเทศ      

ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) ประเทศสิงคโปร สรุปโดยคํานึงถึงองคประกอบสําคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ของรัฐ 4 ประการ ไดแก  

1. การมีนโยบายหรือกฎหมายสนับสนุนการดําเนินการ (Operation Policy) ท่ีชัดเจน 

2. การปรับปรุงองคกรท่ีเก่ียวของ (Institutional Change) เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย

ของรัฐ 

3. การพัฒนาความรู ความสามารถของทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ใหมีคุณภาพ 

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของสังคมในทุกภาคสวน (Social Participation) เพ่ือความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน มีผลการดําเนินการดังนี้  

1. การมีนโยบายหรือกฎหมายสนบัสนุนการดาํเนินการ (Operation Policy) ท่ีชัดเจน 

มาตรการท่ี 1 สรางระเบียบหรือขอกําหนดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับ

การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูท่ีชัดเจน 

เหตุผลความจําเปน 

การกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะครูท่ีเปนสากล มีความเหมาะสมและเปนธรรม มีประเด็นการประเมินท่ีชัดเจน ครอบคลุม และ
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สอดคลองกับงานท่ีครูปฏิบัติ และสงผลตอการพัฒนาตนเองของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา สามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมี

โอกาสกาวหนาในหนาท่ี ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษานั้น มีความสําคัญจําเปนตอการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูในการปฏิบัติงาน สงเสริมให

ครูมีความมุงม่ัน ตั้งใจและรับผิดชอบเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ

ผูรวมงาน และพัฒนาชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

ในการสรางระเบียบหรือขอกําหนดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการ

ใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูท่ีชัดเจน อาจดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นการประเมินโดยยึดเจตนารมณของกฎหมายท่ีจะพิจารณา

ความสามารถ (Ability) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) มากกวาการพิจารณาจากความอาวุโส 

(Seniority) เพ่ือลดขอดอยของระบบการประเมินเลื่อนตําแหนงแบบเดิม 

2. กําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา             

การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

3. กําหนดหลักเกณฑท่ีเนนมาตรฐาน มีความเปนสากล โปรงใส เปนธรรม มี

ประเด็นท่ีชัดเจน มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองกับงานท่ีครูทําในแตละสายงาน ยึดความ

หลากหลาย สามารถปฏิบัติไดอยางอิสระและเปนรูปธรรม 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทย

ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหทันสมัยและเปนปจจุบัน  

เหตุผลความจําเปน 

การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ            

และเลื่อนวิทยฐานะครูใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน มีความเปนสากล มีความเหมาะสมและเปน

ธรรม มีประเด็นการประเมินท่ีชัดเจน มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองกับงานท่ีครูปฏิบัติ และ

สงผลตอการพัฒนาตนเองของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพ

การศึกษา สามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี 

เพ่ือใหทันตอสภาพการณ และสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตรงตามเจตนารมณ ของ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น มีความสําคัญจําเปนตอการสราง

ขวัญและกําลังใจใหกับครูในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหครูมีความมุงม่ัน ตั้งใจและรับผิดชอบ เกิดแรงจูงใจ

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูรวมงาน และพัฒนาชุมชน 
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ขอเสนอแนะ  

ในการพัฒนาและปรับปร ุงระเบียบหรือขอกําหนดที่เ กี ่ยวของกับการให มี                

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหทันสมัยและเปนปจจุบันอาจดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นคุณภาพของผูเรียนเปนประเด็นหลักในการประเมิน 

2. กําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีมีฐานจากงานวิจัยและการสะทอนผลของผูมี 

สวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และ

ระดับบุคคล) โดยคํานึงถึงความแตกตางของสภาพเฉพาะของงานที่ปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับแตละ 

สายงานหรือสาระการเรียนรู  คุณภาพของผูเรียน การทําหนาที่และความรับผิดชอบของครู และ          

ผลการพัฒนางานดานวิชาการของครูและผูเรียน 

3. กําหนดหลักเกณฑการประเมินเฉพาะสําหรับครูผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา            

ที่มีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน เกณฑสถานศึกษาในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย 

สถานศึกษาที่จัด การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่หางไกล หรือสถานศึกษาที่มีความพิเศษ

และความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ  

4. ศึกษาเจาะลึกในกระบวนการบริหารงานบุคคลของครูในแตละกระบวนการ 

อาทิ การกําหนดเกณฑการสรรหาครู การกําหนดคาวิทยฐานะและคาตอบแทนครู การกําหนดเกณฑ

การยาย โอน และการพัฒนาเพ่ือนําผลการศึกษามาใชเปนฐานในการกําหนดเกณฑ  

5. กําหนดใหม ีหล ักเกณฑเรื ่องค าตอบแทนพิเศษหรือเง ินพิเศษเพิ ่มเต ิม 

(Bonus) นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ สําหรับครูผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนในสถานศึกษาที่มีความพิเศษ

หรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน เกณฑสถานศึกษาในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย สถานศึกษาที่จัด

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพื้นที่หางไกล สถานศึกษาชายขอบ หรือสถานศึกษาที่มีความพิเศษ

และความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ   

6. กําหนดใหความสําเร็จของงานวิจัย (Research Achievement) เปนประเด็น

สําคัญในการประเมิน ครูทุกระดับ ตั ้งแตระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี ่ยวชาญ และ

เชี่ยวชาญพิเศษ เนื่องจากมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพของการปฏิบัติงานของครูและผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียน โดยมีเงื่อนไขวาควรกําหนดรูปแบบอยางหลากหลายเพื่อสรางทางเลือกใหครูหรือเนน

งานวิจัยที่สอดคลองกับงานที่ครูปฏิบัติ ไมเบียดบังเวลาในการเรียนการสอน สามารถทําไปพรอมกับ

การปฏิบัติงานประจําวันได ตรงตามสายงาน และสะทอนผลสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ

คุณภาพผูเรียน  

7. กําหนดใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน (Student Achievement) จากการประเมินผล

การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาวิชาการ รวมท้ังการบริการ 
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ทางวิชาการใหกับชุมชนเปนประเด็นในการประเมิน เนื่องจากพบวาเปนแนวโนมท่ีหลายประเทศใชอยูและ

การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

8. กําหนดใหการประเมินเปนการประเมินท้ังผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมารวมกับผล             

การประเมินความคาดหมายของสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีและการสรางประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี

ของตนในระดับท่ีสูงข้ึนในอนาคต อาจอยูในรูปแบบของสัญญาหรือขอตกลงรวม เพ่ือขอรับการประเมินดวย  

9. กําหนดให มีการประเมินคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ท้ังในดานความมีวินัย 

(Discipline) คุณธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethic) บุคลิกภาพ (Personality) อุปนิสัย 

(Characteristic) และทัศนคติ (Attitude) กับดานความรู ความสามารถ และทักษะ ควบคูกันไปเสมอ 

10. กําหนดใหนําผลการประเมินจากการเขารับการฝกอบรมในเนื้อหาวิชาการอยาง

เขม มาใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของครู เพ่ือเลื่อนตําแหนงและเพ่ิมคาตอบแทน 

โดยกําหนด ระยะเวลาข้ันต่ําและเกณฑการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพไวอยางชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือใหเกิดทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน โดยวัดและประเมินผลการพัฒนาหลังการ

ฝกอบรม 

11. การประเมินควรมีการใชวิธีประเมินแบบหลายมิติ เชน มีการกลั่นกรองจาก

เอกสาร (Document Screening) การนําแบบสอบถามท้ังแบบท่ีเปนอัตนัย (Subjective) และแบบรายการ 

(Checklist) และเปดโอกาสใหผูรวมงานและผูบังคับบัญชา เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และเพ่ือน

รวมงานเขามามีสวนรวมในการเปนผูประเมิน โดยกําหนดประเด็นท่ีจะใหประเมินท่ีชัดเจน โดยอาจใชวิธีการ

สัมภาษณเพ่ือนรวมงาน (Peer Interview) หรือเปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนใหความเห็นสะทอนผล

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ห รื อ สั ง เ กตก า ร ณ  เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น คว ามส าม า รถ ขอ งค รู ใ น ด า น ก า รส อ น 

(Teaching Capability Observation) รวมกับการสัมภาษณครูผูขอรับการประเมินเชิงลึก (In-depth 

Interview with the Teacher)และการประเมินตนเอง 

12. กําหนดใหมีการประเมินโดยไมใหผูถูกประเมินทราบกอนลวงหนาเพ่ือใหไดรับ

ทราบขอมูลและไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานท่ีแทจริง โดยการกําหนดเกณฑวาจะเปนการประเมินดานใดบาง 

ผูประเมินคือใคร ซ่ึงควรเปนผูท่ีไมมีสวนไดสวนเสียกับการประเมิน 

มาตรการท่ี 3 สรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ี

เก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

เหตุผลความจําเปน 

การสรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ           

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติของหนวยปฏิบัตินั้น นับวาเปนข้ันตอน              

การดําเนินการท่ีสําคัญไมนอยกวาการสราง พัฒนา และปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนด เนื่องจากหากวา

หนวยปฏิบัติ ขาดความรู ความเขาใจในเนื้อหาและวิธีดําเนินการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสรางข้ึนโดย

ละเอียดถองแทแลว จะไมสามารถดําเนินการตามข้ันตอนตางๆท่ีถูกกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและ
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เกิดประสิทธิผล ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ ยากแกการควบคุม ตรวจสอบ อันจะสงผลตอขวัญและ

กําลังใจของครู ไมนําไปสู การพัฒนาตนเองของครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และ

คุณภาพการศึกษา ไมสามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีโอกาสกาวหนาใน

หนาท่ีไดอยางแทจริง ไมตอบสนองตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

ขอเสนอแนะ  

ในการสรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู อาจดําเนินการดังนี้ 

1. องคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลควรกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อน

หลักเกณฑอยางหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ครอบคลุม เจาะลึก เพ่ือสงเสริมใหเกิดผลท่ีสะทอนถึง

คุณภาพคร ู

2. จัดรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ังใหความรู สะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใช                

จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ

สถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล) หนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการ

ปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หางไกลหรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงปญหาและชวยเหลือในการแกปญหาเฉพาะ

พ้ืนท่ี  

4. จัดใหมีหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกครูท้ังกระบวนการเก่ียวกับการใหมีวิทย

ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ 

5. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสงเสริมการขับเคลื่อน           

การดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

2. การปรับปรุงองคกรท่ีเก่ียวของ (Institutional Change) เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามนโยบาย

ของรัฐ 

มาตรการท่ี 4 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบ           

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) 

เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) นับวาเปน

อีกข้ันตอนสําคัญเพ่ือท่ีจะทําใหการดําเนินการตามกระบวนการสรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตาม

ระเบียบหรือขอกําหนด ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูประสบผลสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เนื่องจากหนวยปฏิบัติ หรือ Node ท่ีมีความเขมแข็งท้ังดานความรู 

ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
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ฐานะครู จะเปนกําลังท่ีเขมแข็งในการนําระเบียบหรือขอกําหนดไปสูการปฏิบัติ หากหนวยปฏิบัติขาด

ความรู ความเขาใจในเนื้อหาและวิธีดําเนินการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีสรางข้ึนโดยละเอียดถองแท

แลว จะไมสามารถดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ท่ีถูกกําหนดไวได ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ ยากแก

การควบคุม ตรวจสอบ อันจะสงผลตอขวัญและกําลังใจของครู ไมนําไปสูการพัฒนาตนเองของครู 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา ไมสามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีไดอยางแทจริง ไมตอบสนองตอเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ขอเสนอแนะ  

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบ                    

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node)             

อาจดําเนินการดังนี้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ชวยแกปญหา และสรางความ

เขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขในการดําเนินการตางๆ ในการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับ

การใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) 

2. จัดสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ัง สะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใช              

จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และ

ระดับบุคคล) หนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษาท่ีมีความ

พิเศษและความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ 

มาตรการท่ี 5 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบ             

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน  

เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน นับวาเปนอีกข้ันตอน

สําคัญ เนื่องจากการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ

กับการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูจะสนับสนุนใหผูประเมินสามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสม ดวยความโปรงใส เปนธรรม และมีคุณภาพ ใหครูเหลานั้น

ไดมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ี ซ่ึงจะสงผลตอการเสริมสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี อัน

จะนําไปสู การพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพการศึกษา 

ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ  

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือ

ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน อาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิสวนกลางในทุกกลุ มสาระ ทุกสาขาวิชา                         

โดยมีคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรองหรือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนผูประเมินในสวนกลาง           

และสวนภูมิภาค 

2. จัดทําฐานขอมูลครูผูผานการประเมินใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู                  

โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหรือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนผูประเมินในภูมิภาค  

3. จัดสัมมนา ผูประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนกลาง รวมท้ังผูประเมินหรือผูมีสวน

ไดสวนเสียในระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสถานศึกษา ระดับทีม และระดับบุคคล ในเรื่อง            

ท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามวิธีการในระเบียบหรือขอกําหนด เพ่ือกําหนด

ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประเมิน มีการใหความรู และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประเมินและสะทอนผลการปฏิบัติหนาท่ี ในประเด็นตางๆ เชน การกําหนดวิธีการและรูปแบบการประเมินท่ี

หลากหลาย อาทิ การรวบรวมเอกสารขอมูล การนําหลักเกณฑการประเมินไปใช การสะทอนผลการ

ปฏิบัติงาน การประเมินเพ่ือนรวมงาน ไปจนถึงการประเมินตนเอง 

4. จัดทําเกณฑประเมินสมรรถนะของผูประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ                 

โดยกําหนดใหผูประเมินตองสมัครสอบแขงขัน สอบคัดเลือก มีการทดสอบความรู ความสามารถ และ

ทัศนคติ และมีระบบแรงจูงใจใหคนดี คนเกงสมัครสอบ ระบบการพัฒนา ฝกอบรม การติดตามประเมินผล 

และระบบการธํารงรักษา เชนเดยีวกับครูผูรับการประเมิน  

5. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็งดาน

ความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน 

3. การพัฒนาความรู ความสามารถของทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ใหมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 6 สรางความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมี

คุณภาพ 

เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งและสนับสนุนใหครูไดพัฒนาความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีในเนื้อหาสาระท่ีสัมพันธกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะครูเปนสิ่งจําเปนท่ีสุดในกระบวนการประเมินเพ่ือใหครูมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ               

โดยสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจใหครูอยากพัฒนาตนเองในดานความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานของครูมีคุณภาพ และเม่ืองานมีคุณภาพ ครูก็สามารถจะนําผลการปฏิบัติงาน
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นั้น มาขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได เปนการสงเสริมใหครูผูมีความรู 

ความสามารถมีผลการปฏิบัติงานดีมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ซ่ึงจะสงผลตอการเสริมสรางขวัญ

และกําลังใจและทําใหครูมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง อัน

จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพการจัด การเรียนการสอน คุณภาพผูเรียน และคุณภาพ

การศึกษาอยางยั่งยืน ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมี

คุณภาพ อาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. จัดอบรมครู เ พ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ท้ังในดานความมีวินัย 

(Discipline) อุปนิสัย (Characteristic) คุณธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethic) บุคลิกภาพ 

(Personality) รวมถึง ทัศนคติ (Attitude) และในดานความรู ความสามารถ และทักษะ โดยเนนการให

ความรูดานเนื้อหาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบโรงเรียนและระบบออนไลน การจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัย ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครู

พัฒนาตนเองในดานเนื้อหาวิชาการ รวมถึง ดานการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมใหนําผลการ

ฝกอบรมมาใชในการจัดทําวิจัยท่ีมุงผลเพ่ือแกปญหา การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหครูสามารถจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพของครูสามารถสะทอนออกมาจาก

ผลงานทางวิชาการ และหากผลงานทางวิชาการของครูมีคุณภาพ คุณภาพของผูเรียนก็ไดรับการพัฒนา

เชนกัน  

2. สนับสนุนดานความยั่งยืนของเงินทุนเพ่ือการพัฒนาครู (Funding Sustainability) 

อาทิ การสงเสริมดานแหลงทุนและการวางแผนการใชเงินสําหรับพัฒนาครูหรือการพัฒนาตนเองของครู  

เพ่ือชวยใหการพัฒนาคุณภาพครูมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

3. สงเสริมความรวมมือทุกดาน ทุกระดับ (ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค 

ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล) เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภายในประเทศและระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ฯลฯ 

4. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็งในดาน

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 7 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ี

เก่ียวของ กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู 
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เหตุผลความจําเปน 

การสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนด                      

ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู จะชวยใหครูสามารถปฏิบัติตามระเบียบ            

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะไดอยางถูกตอง ครบถวน เพ่ือประโยชน             

ในการพิจารณาประเมิน ไมทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือขอรับ                

การตรวจสอบและประเมินเปนไปตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกตอง ทําใหการประเมินสามารถคัดกรองผูท่ีมีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมอยางแทจริง เพ่ือจะไดตอบสนองตอเจตนารมณ                       

ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ขอเสนอแนะ  

ในการสรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนด              

ท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู อาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. จัดการอบรมสัมมนาครู ท่ีเนนการสรางความเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขในการ

ดําเนินการตางๆท่ีเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู

ใหกับครู 

2. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็ง                

ดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ครูใหกับครู 

4. การสงเสริมการมีสวนรวมของสังคมในทุกภาคสวน (Social Participation)  

มาตรการท่ี 8 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อน วิทยฐานะคร ู

เหตุผลความจําเปน 

การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน 

วิทยฐานะครู ดวยการเปดโอกาสในการมีสวนรวม รับฟงปญหา ความตองการ และความพรอมในทุกระดับ 

ตั้งแตระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล 

โดยยึดโยงกับสากล เพ่ือประโยชนในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนาหลักเกณฑ การพัฒนา

วิชาการ การใหบริการทางวิชาการ การเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ ดวยการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การสะทอนผล การแบงปนการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ วิธีการจัดการกับปญหาตางๆ ใหการดําเนินการเก่ียวกับ

การใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู เปนไปโดยโปรงใส เปนธรรม ครอบคลุม และเหมาะสม สามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักคิดท่ีวา “การศึกษาไทย จะไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง” 

และสะทอนผลตอคุณภาพครู คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษาไดตรง

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนั้น ยังทําให

เกิดความรกั สามัคคี และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไวไดเปนอยางดี      
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ขอเสนอแนะ 

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะครู อาจดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดใหมีรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนผลจากทุกระดับ (ระดับ

กระทรวง ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล) 

2. กําหนดใหมีรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนผลจากหนวยปฏิบัติที ่มี

ความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน อันไดแกสถานศึกษาในเขตพื้นที่เสี ่ยงภัย 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่หางไกล หรือสถานศึกษาที่มีความพิเศษ

และความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอื่นๆ เพื่อการกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสมและ

ครอบคลุม สรางขวัญกําลังใจใหกับครูผูปฏิบัติงาน 

3. สรางเครือขายการสื่อสารจากหนวยบนลงสูหนวยปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับกระทรวง ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ไปจนกระทั่ง

ระดับบุคคล เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กําหนดใหมีการประเมินการพัฒนาวิชาการและการใหบริการทางวิชาการ

ใหกับชุมชน  

5. กําหนดใหมีการประเมินในเรื่องของการสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียน              

และชุมชน การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน ความพึงพอใจของผูปกครอง และทักษะการสื่อสาร          

กับผูปกครองและชุมชน 

6. กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการใหการสงเสริม

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู และนําผล

การดําเนินการมาใชในการขอรับการประเมินได  

7. กําหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่จําเปนตอง           

มีความครอบคลุมในทุกภาคสวน   

8. นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสงเสริมการมีสวนรวม             

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

กลาวโดยสรุป ขอเสนอเชิงนโยบายขางตน นําเสนอขอคนพบเกี่ยวกับมาตรการในเชิง

นโยบาย กฎหมาย รวมถึงแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑท่ีผานการสังเคราะหความสอดคลองกับผล

การศึกษาวิจัยและการดําเนินการท่ีมีปฏิบัติกันอยูเปนสากล ซ่ึงถือเปนองคความรูสําคัญท่ีจะนําไปใช

เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระเบียบและขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมิน

เพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยมีผลการวิจัยเปนฐาน สรุปนําเสนอไว 2 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อน              
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วิทยฐานะครู เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระเบียบ

และขอกําหนดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู และสวนที่ 2 

มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน นอกจากนั้นยังไดสรุปขอเสนอแนะในการกําหนด

นโยบายเกี่ยวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื ่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน              

ของครู และการกําหนดประเด็นการประเมินตามความเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานของครู

และบริบทของแตละพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับหลักการการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  

ทั้งนี ้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชสงเสริมการพัฒนาและปรับปรุง

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู ตามศักยภาพและ

ความพรอมของแตละหนวยปฏิบัติ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

รายงานการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานบุคคลสําหรับครูระหวางประเทศไทย          

กับตางประเทศ กรณีการประเมินเพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพของครู มีประเด็นท่ีอาจสรุปผลการศึกษา            

ตอบวัตถุประสงคท้ัง 4 ขอ ดังนี้ 1) พัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะของครูท่ีสําคัญในประเทศไทย 2) ระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน            

ของครูในตางประเทศ 3) ความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ในตางประเทศ และ              

4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 8 มาตรการ และแนวทางการกําหนดระเบียบและขอกําหนดในการใหมีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะของครู พรอมสรุปอภิปรายผลดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. พัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับการใหมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของครู            

ท่ีสําคัญในประเทศไทย 

พัฒนาการของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูท่ีสําคัญ             

ในประเทศไทย แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2551  

2. ระยะท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2560 

พัฒนาการท้ัง 2 ระยะ สรุปเปน 2 สวน คือ พัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐาน               

วิทยฐานะและพัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีสําคัญ 

สามารถกลาวโดยสรุปในแตละสวน ดังนี้ 

พัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

 พัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะมีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ชวงเวลา ไดแก      

 ชวงท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 สํานักงาน ก.ค.ศ. ก็ไดออกหนังสือเวียนเก่ียวกับ 

การกําหนดมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะออกมา รวม 4 ฉบับ ไดแก ว 9/2548 ว 10/2548           

ว 11/2548 และ ว 17/2548 ตอมา มีการยกเลิก 3 ฉบับแรก ภายในระยะเวลา 1 เดือนเศษ โดยเปลี่ยนมา

ใชฉบับปรับปรุงท่ีกําหนดข้ึนใหม คือ ว 17/2548 ซ่ึงถือเปนหลักเกณฑสําคัญและยังมีผลบังคับใชมาถึงปจจุบัน 

 ชวงท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดบังคับใชมาตรฐานตําแหนง                

และมาตรฐานวิทยฐานะตาม ว 17/2548 นับจนกระท่ังปจจุบัน เปนเวลา 8 ปเศษ โดยในระหวางนั้น ไดมี             

การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะมาเปนลําดับ รวม 7 ฉบับ ตาม ว 12/2551               

ว 28/ 2555 ว 15/2557 ว 20/2559 ว 26/2559 และ ว 5/2560 และลาสุด คือ ว 20/2560 ซ่ึงถือเปน

ฉบับสําคัญเนื่องจากมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
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  สาระสําคัญของพัฒนาการของมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีสําคัญท้ัง 2 ฉบับ 

คือ ว 17/2548 กับ ว 20/2560 มีดังนี้  

1. มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะท่ีกําหนดไวในเอกสารท้ัง 2 ฉบับ ในภาพรวม 

พบวา ไมมีสาระสําคัญท่ีแตกตางกัน คือ มีการกําหนดตําแหนงสายงานการสอน คือ ตําแหนงครูผูชวยและคร ู

โดยกําหนดระดับวิทยฐานะของครูไวเหมือนกันท้ัง 4 ระดับ คือ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

2. มาตรฐานวิทยฐานะแตละวิทยฐานะท่ีกําหนดไวในเอกสารท้ัง 2 ฉบับ มีการเปลี่ยนแปลง

ในรายประเด็น ดังนี้  

2.1 ประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบ พบวา มีความเหมือนและแตกตางเชนเดียวกัน            

ในทุกวิทยฐานะ กลาวคือ มีการคงประเด็นหลักสวนใหญท่ีกําหนดไวในเอกสารฉบับท่ี 1 ไว โดยไดกําหนด

คําอธิบายเพ่ิมเติมใน 3 ประเด็นหลักเดิม ไดแก การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ      

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และกําหนดประเด็นหลักในเอกสารฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม เพียงประเด็นเดียว ไดแก 

ประเด็นการอบรมบมนิสัยผูเรียน  

2.2 ประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมากท่ีสุด              

และประเด็นการพัฒนาผูเรียน ไดมีการกําหนดไวเปนประเด็นหลักในเอกสารท้ัง 2 ฉบับ เฉพาะในวิทยฐานะ

ชํานาญการเทานั้น โดยไดกําหนดไวในประเด็นหนาท่ีและความรับผิดชอบดวย แตไดถูกตัดออกจากประเด็น

คุณภาพการปฏิบัติงานในวิทยฐานะอ่ืนๆในเอกสารฉบับท่ี 2 อยางไรก็ดี มีประเด็นท่ีถูกคงไวในทุกวิทยฐานะ    

อยู 3 ประเด็น คือ การปฏิบัติงานตามสาระ รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ การพัฒนาตนเอง             

และวิชาชีพ และการบริหารจัดการชั้นเรียน และในบางประเด็นมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดปลีกยอย เพ่ือท่ีจะ

เนนใหเห็นถึงระดับคุณภาพของสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานของครู รวมท้ังไดตัดประเด็นยอย             

บางประเด็นออก                        

2.3 ประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ พบวา มีความเหมือนและแตกตาง

เชนเดียวกันในทุกวิทยฐานะ กลาวคือ มีการคงประเด็นระยะเวลาการดํารงตําแหนงและการดํารงตําแหนงอ่ืน 

ในวิทยฐานะเดียวกันไว โดย“ใหผานการพัฒนาและผานการประเมิน” แตมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลา           

การดํารงตําแหนงตามระดับวิทยฐานะ  

2.4 ประเด็นการใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ พบวา ในเอกสารท้ัง 2 ฉบับนั้น            

กําหนด ไวเหมือนกัน โดยในเอกสารฉบับท่ี 2 ไดตัดคําวา “เงินวิทยฐานะ”ออก โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือน

และเงินวิทยฐานะตามอันดับและวิทยฐานะท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.5 ประเด็นระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปนประเด็นท่ีถูกกําหนดเพ่ิมเติมไวในเอกสาร             

ฉบับท่ี 2 โดยมีประเด็นยอย 2 เรื่อง เหมือนกันทุกวิทยฐานะ ประกอบดวย ภาระงานสอนและระยะเวลา             

การปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
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2.6 ประเด็นวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนประเด็นเดิมท่ีอยู

ภายใตประเด็นคุณภาพการปฏิบัติงานในเอกสารฉบับท่ี 1 โดยในเอกสารฉบับท่ี 2 ไดนํามากําหนดไวเปน

ประเด็นหลักอีก 1 ประเด็น และไดกําหนดประเด็นยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีจิตวิญญาณความเปนครู และการท่ีครูมีจิตสํานึก             

ความรับผิดชอบในวิชาชีพครู รวมท้ังการมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 พัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะมีการเปลี่ยนแปลง    

ใน 2 ชวงเวลา ไดแก                  

 ชวงท่ี 1 ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 ไดมีหนังสือเวียนเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ            

การประเมิน จํานวน 1 ฉบับ คือ ว 25/2548 ซ่ึงรวมระยะเวลาการบังคับใช ประมาณ 4 ป เศษ ซ่ึงถือเปน

ฉบับสําคัญเนื่องจากเปนฉบับท่ีมีการบังคับใชครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมี

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 ชวงท่ี 2 ระหวางป พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน มีการยกเลิกหลักเกณฑฉบับเดิมของชวงท่ี 1 คือ                   

ว 25/2548 และปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑการประเมินตามหนังสือเวียน รวม 2 ฉบับ ไดแก                   

ว 17/2552 และ ว 21/2560 ซ่ึงท้ัง 2 ฉบับยังมีผลบังคับใชอยูจนปจจุบัน โดย ว 17/2552 มีระยะเวลา               

การบังคับใชถึงปจจุบัน 8 ป เศษ จากนั้น จึงออก ว 21/2560 โดยมีระยะเวลาการบังคับใชถึงปจจุบัน 4 เดือนเศษ 

แตมิไดยกเลิก ว 17/2552 ซ่ึงถือวาท้ัง 2 ฉบับเปนฉบับสําคัญเนื่องจากยังมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน               

ท้ัง 2 ฉบับ 

 สาระสําคัญของพัฒนาการของหลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ      

ท่ีสําคัญ ท้ัง 3 ฉบับ ไดแก ว 25/2548 ว 17/2548 กับ ว 21/2560 มีดังนี ้

1. การกําหนดประเด็นการประเมิน พบวา หลักเกณฑท้ัง 3 ฉบับ มีการกําหนดประเด็น                 

การประเมินรวม 4 ประเด็นหลัก ไดแก 1) วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ประสบการณการทํางาน          

3) ความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน แบงเปน 2 สวน ไดแก ความรู ความสามารถและคุณภาพ

การปฏิบัติงาน 4) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี แบงเปน 2 สวน ไดแก ผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

ผลท่ีเกิดกับผูเรียน การจัดการเรียนรู และการพัฒนาวิชาการกับผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย งานวิจัยและ

รายงาน   

2. ความแตกตางในประเด็นหลักแตละประเด็นของหลักเกณฑท้ัง 3 ฉบับ สรุปไดดังนี้  

2.1 ประเด็นวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พบวา ในหลักเกณฑฉบับท่ี 1 มีการกําหนด 

ประเด็นยอยไวหลายประเด็นท่ีเนนการประเมินตัวผูขอรับการประเมินเอง คือ การมีวินัย การประพฤติตัว            

เปนแบบอยางท่ีดี การดํารงตนอยางเหมาะสม การรักและศรัทธาในวิชาชีพ และการมีความรับผิดชอบ                  

สวนฉบับท่ี 2 และ 3 จะเนนการประเมินผลการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาหรือเสริมสรางวินัยของผูรับ             

การประเมิน และฉบับท่ี 3 คงเหลืออยู 2 ประเด็น คือ การไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

และการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพ 
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2.2 ประเด็นประสบการณการทํางาน พบวา มีการกําหนดใหมีหลักเกณฑการประเมิน                       

ดานการพัฒนาตนเองเหมือนกันท้ัง 3 ฉบับ ในขณะท่ีฉบับท่ี 3 ตัดประเด็นประเมินระยะเวลาการปฏิบัติ

หนาท่ี โดยนําชั่วโมงการสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) และงานท่ีตอบสนองนโยบายและจุดเนนมาใชเปนประเด็นยอยในการพิจารณาแทน 

2.3 ประเด็นความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน พบวา ไดมีการกําหนดใหมี

หลักเกณฑการประเมินดานการพัฒนาตนเองเหมือนกันท้ัง 3 ฉบับ โดยกําหนดใหเปนประเด็นยอยดานคุณภาพ                  

การปฏิบัติงาน แตในฉบับท่ี 3 ไดนําประเด็นดานการพัฒนาตนเองไปกําหนดใหเปนประเด็นยอยดานความรู 

ความสามารถ แตยังไดคงประเด็นประเมินความรู  ความสามารถดานการบริหารจัดการชั้นเรียน                

การออกแบบการเรียนรู และดานสื่อและนวัตกรรม นอกจากนั้น ยังไดกําหนดประเด็นในการประเมิน                  

ดานความรู ความสามารถเพ่ิมเติม คือ ดานการพัฒนาวิชาชีพการสรางและพัฒนาหลักสูตร การวิจัย                 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู อยางไรก็ตาม ไดตัดประเด็นการประเมินดานการพัฒนา 

ผูเรียน การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี และการทํางานเปนทีมในฉบับท่ี 1 และ 2 ออก และมีการนําขอความ 

บางสวนของท้ัง 2 ฉบับ ไปกําหนดไวในประเด็นหลักอ่ืนๆ    

2.4 ประเด็นผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวย 1) ผลการปฏิบัติงาน ไดแก             

ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ผลการจัดการเรียนรู และการพัฒนาวิชาการ และ 2) ผลงานทางวิชาการ ไดแก งานวิจัย

และรายงาน มีสาระสําคัญท่ีแตกตางกันดังนี้ 

ดานผลการปฏิบัติงาน ในสวนของผลท่ีเกิดกับผูเรียน พบวา ในหลักเกณฑฉบับท่ี 3 ก็ยังได           

ตัดประเด็นการประเมินผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

พฤติกรรมผูเรียน และการพัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผูเรียน และการพัฒนา 

ผูเรียนดานอ่ืนๆ ออกไป โดยไดกําหนดประเด็นประเมินเพ่ิมเติมในเรื่องของคุณภาพผูเรียน การจัดระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียนเพ่ิมเติม ในสวนของการจัดการเรียนรู พบวา ไดตัดประเด็นการจัดการชั้นเรียนการพัฒนา

วิชาการ และการใหบริหารทางวิชาการออก และไดกําหนดใหมีการประเมินการออกแบบหนวยการเรียนรู               

การจดัทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคล รวมท้ังประเมิน

แผนการจัดประสบการณ รวมกับกลยุทธในการจัดการเรียนรู ซ่ึงบางสวนไปซํ้าซอนกับประเด็นยอยในขออ่ืนๆ 

ในสวนของการพัฒนาวิชาการ ไดตัดประเด็นยอยท่ีเคยกําหนดไวเดิมท้ังหมดออก ไดแก การพัฒนาวิชาการ

และการใหบริการทางวิชาการ  

  ดานผลงานทางวิชาการท้ังในสวนของงานวิจัยและรายงานวิจัยนั้น ในหลักเกณฑฉบับท่ี 3  

ไดกําหนดประเด็นการประเมินผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูไวเพียงหัวขอเดียว 

2. ระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

ระเบียบหรือขอกําหนดท่ีวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ อันไดแก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

ประเทศสิงคโปร สรุปได ดังนี้ การกําหนดตําแหนงของครูในตางประเทศ พบวา มีการจําแนกตําแหนง “ครู” 

ไวอยางหลากหลาย เชน ครูบรรจุ ครูประจําชั้น ครูบรรจุใหม โดยแบงระดับตําแหนงเปน 3 และ 4 ระดับ 

โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และสาธารณรัฐเกาหลี 
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(เกาหลีใต) กําหนดไว 3 สวนประเทศสิงคโปร กําหนดไว 4 ระดับ สวนการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ จําแนกประเด็นในการพิจารณาผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี             

ของครู เปน 6 ดาน ไดแก ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานประสบการณการทํางาน ดานความรู 

ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก ผลการปฏิบัติงาน

และผลงานทางวิชาการ ดานการฝกอบรมและดานอ่ืนๆ 

3. ความเหมือนและความแตกต างของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการให มี วิทยฐานะ                              

และเล่ือนวิทยฐานะของครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ 

  ความเหมือนและความแตกตางของระเบียบหรือขอกําหนดวาดวยการใหมีวิทยฐานะ             

และเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ สรุปเปน 3 สวน 

คือ สวนของมาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และสวนของหลักเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะ               

และเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ              

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานตําแหนงในภาพรวม พบวา การกําหนดตําแหนงของตางประเทศ              

กับประเทศไทยโดยสวนใหญมีการกําหนดตําแหนง “ครู” ไวเหมือนกัน โดยจําแนกตําแหนงเฉพาะของ “ครู” 

ใหมีความแตกตางกัน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดใหมีตําแหนง“ครูบรรจ”ุ สวนในประเทศสิงคโปร                

กําหนดใหมีตําแหนง “ครูประจําชั้น” และประเทศออสเตรเลียท่ีกําหนดใหมีตําแหนง“ครูบรรจุใหม”  

  ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานวิทยฐานะในภาพรวม พบวา การกําหนดมาตรฐานวิทยฐานะ          

ของครูในประเทศไทยและในตางประเทศสวนใหญ มีการแบงระดับตําแหนงหรือวิทยฐานะท่ีใกลเคียงกัน 

โดยแบงเปน 3 และ 4 ระดับ ประเทศท่ีแบงเปน 3 ระดับ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ประเทศท่ีแบงเปน 4 ระดับ มี 2 ประเทศ 

ไดแก ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร  

  ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครูในประเทศไทย           

กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศในภาพรวม พบวา ประเทศไทยไดกําหนดประเด็น

หลักในการพิจารณาไว 4 ดาน ไดแก 1) วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ประสบการณการทํางาน          

3) ความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน และ 4) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ในขณะท่ี

ตางประเทศสวนใหญ กําหนดไว 6 ดาน ไดแก 1) ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ดานประสบการณ 

การทํางาน 3) ดานความรู ความสามารถและคุณภาพการปฏิบัติงาน 4) ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

ไดแก ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ 5) ดานการฝกอบรมและ 6) ดานอ่ืนๆ ซ่ึงมีรายละเอียด          

บางประเด็นของประเทศไทยท่ีสามารถเทียบเคียงกับของตางประเทศได แตมีความแตกตางกันในเนื้อหาสาระ 

เชน ประเด็นดานการฝกอบรม  
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  ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู            

ในประเทศไทยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในตางประเทศ สรุปใหเห็นความเหมือนและความตาง 

รายดาน พบวา ประเทศไทยกําหนดประเด็นไวตรงกันกับประเทศสิงคโปรในทุกดาน และนอกจากนั้นยังมี

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีสรุปไดเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

ดานวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

ประเด็นการประเมินดานวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีพบจากการศึกษา

เปรียบเทียบ มีท้ังประเด็นท่ีใกลเคียงและแตกตางกับตางประเทศ ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

1. ประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวใกลเคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร           

ในสวนของวินัยและคุณธรรม ไดแก การมีวินัย การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี  การดํารงตนอยางเหมาะสม 

และการไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ในสวนของจรรยาบรรณวิชาชีพ คือในสวน     

ของการมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การมีสวนรวม

ในการพัฒนาวิชาชีพ การมีสวนรวมในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

2. ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีตางประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปรและประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว

นอกเหนือจากท่ีประเทศไทยกําหนด ในสวนของจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความรับผิดชอบตอองคกร 

ตลาด [ผูบริโภค: ผูเรียน (ผูวิจัย)] พอแม ผูปกครอง และชุมชน และการสอน (ประเทศสิงคโปร) และ

ความมุงม่ันในการทํางานและการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย (ประเทศสหรัฐอเมริกา)  

ดานประสบการณการทํางาน  

  ประเด็นการประเมินดานประสบการณการทํางานจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ไมมีประเด็น             

ท่ีแตกตางกับตางประเทศ และประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวใกลเคียงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(เซ่ียงไฮ) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร คือ เรื่องระยะเวลา

การปฏิบัติหนาท่ี ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และภาระงาน ไดแก ชั่วโมงสอนตามตารางสอนและงาน

สนับสนุนการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบไปดวยเรื่องของการปฏิบัติงานดานการบริหารวิชาการ ดานงานบุคคล 

ดานงบประมาณ หรือดานบริหารงานท่ัวไป การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) รวมถึง

งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  

ดานความรู ความสามารถ  

ประเด็นการประเมินดานความรู ความสามารถท่ีพบจากการศึกษาเปรียบเทียบ มีท้ังประเด็น              

ท่ีใกลเคียงและแตกตางกับตางประเทศ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. ประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวเหมือนกับของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร ไดแก ความรู ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน   

ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน ประกอบดวยประเด็นยอย 2 ประเด็น คือ การจัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนและการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา ดานการวางแผนและ
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การนําแผนไปใชดานหลักสูตร ดานสื่อและนวัตกรรม ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดานการจัด 

การเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

2. ประเด็นในการประเมินอ่ืนๆท่ีตางประเทศกําหนดไวแตกตางจากประเทศไทย ไดแก                    

“ดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน”และ “ดานทักษะในการสอน” (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ “ดานการสรางและ

รักษาสภาพแวดลอมการเรียนรู” (ประเทศสิงคโปรและประเทศออสเตรเลีย)  

ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการประเมินดานคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีพบจากการศึกษาเปรียบเทียบ มีท้ังประเด็น              

ท่ีใกลเคียงและแตกตางกับตางประเทศ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1. ประเด็นท่ีประเทศไทยกําหนดไวเหมือนกับประเทศสิงคโปร ไดแก ประเด็นดานคุณภาพ

การปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ และดานการบริการท่ีดี  

รวมท้ังดานการทํางานเปนทีม 

2. ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร กําหนดไวนอกเหนือ               

จากท่ีประเทศไทยกําหนด ไดแก การประเมินผูเรียนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

ดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  

ประเด็นการประเมินดานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี จําแนกเปนผลการปฏิบัติงาน                        

ซ่ึงประกอบดวย ผลท่ีเกิดกับผูเรียน การจัดการเรียนรู และการพัฒนาวิชาการ กับผลงานทางวิชาการ                         

ซ่ึงประกอบดวย งานวิจัยและรายงาน สรุปความเหมือนและแตกตางรายประเด็นไดดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 สวน คือ  

 สวนท่ี 1 การประเมินดานผลท่ีเกิดกับผูเรียนท่ีพบจากการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา 

หลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย ท้ัง 3 ฉบับ ไดมีการกําหนดประเด็นในการประเมินท่ีใกลเคียง 

กับหลักเกณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร ซ่ึงไดแก ดานผลการเรียนหรือผลสัมฤทธิ ์          

ดานวิชาการของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ดานพฤติกรรมผูเรียน ดานคุณภาพผูเรียน 

และดานการพัฒนางาน ปรับปรุง และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือผูเรียนและผลการพัฒนาผูเรียน

ดานอ่ืนๆ  

สวนท่ี 2 การประเมินดานผลการจัดการเรียนรู พบวา มีประเด็นในการประเมินของไทย

ท่ีสอดคลองกับประเด็นการประเมินของตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 

และประเทศสิงคโปร ไดแก ประเด็นการจัดการชั้นเรียน การออกแบบหนวยการเรียนรูและการจัดทําแผน                

การจัดการเรียนรู แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ              

และกลยุทธในการจัดการเรียนรู สวนประเด็นการประเมินของประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และ

ประเทศสิงคโปร ดานผลการจัดการเรียนรูท่ีปรากฏนอกเหนือจากนี้และแตกตางจากประเทศไทย ไดแก 

ประเด็นศักยภาพการสอนในชั้นเรียน ความสามารถในการสอน กระบวนการเรียนการสอน การสงเสริม

ความเปนเลิศดวยประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
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สวนท่ี 3 การประเมินดานผลการพัฒนาวิชาการ พบวา มีประเด็นการประเมินท่ีประเทศ

สิงคโปรกําหนดไวตรงกันกับประเทศไทย ไดแก การพัฒนาวิชาการ การใหบริการทางวิชาการ และในสวน            

ของตางประเทศ พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศออสเตรเลีย           

ไดกําหนดประเด็นประเมินดานพัฒนาวิชาการนอกเหนือจากท่ีมีการกําหนดไวในหลักเกณฑของประเทศไทย  

ซ่ึงมีความสอดคลองกันหลายประเด็น ไดแก ประเด็นการรักษาคุณภาพการสอนระดับสูง การรวมแบงปน         

กลยุทธและความคิด ความรับผิดชอบอยางมืออาชีพ ความสัมพันธระหวางบุคคล การสงเสริมการสื่อสาร

ระหวางโรงเรียนและชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน 

ทัศนคติของครู ความพึงพอใจของผูปกครอง และทักษะการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน ผูปกครองและชุมชน  

2. ผลงานทางวิชาการ มีการกําหนดรูปแบบของผลงานทางวิชาการจําแนกเปน 4 สวน คือ 

งานวิจัย รายงาน ผลงานดีเดน และแฟมสะสมผลงาน  

สวนท่ี 1 งานวิจัย พบวา ในภาพรวมประเทศไทยกําหนดใหเสนอผลงานวิจัย ไดแก 

ผลงานวิจยัและพัฒนา การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และรายงานการศึกษา คนควา หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน            

หรือผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาดานการเรียนของผูเรียน ซ่ึงสอดคลอง          

กับแผนการจัดการเรียนรู การใชแนวคิด ทฤษฎีและองคความรู เพ่ือแกไขปญหานําไปสูการสรุปองคความรู             

เพ่ือพัฒนาผูเรียน เปนสวนหนึ่งในการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ในหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในหลักเกณฑท้ัง 3 ฉบับ              

ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินของสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และประเทศสิงคโปร  

 นอกจากนั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ) และประเทศสิงคโปร ไดมีการกําหนด

รูปแบบของงานวิจัยในการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงในรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก เอกสารวิจัย

หรือผลการวิจัยในสื่อสิ่งพิมพระดับอําเภอท่ีมีการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน 

สวนท่ี 2 รายงาน พบวา ประเทศไทยกําหนดใหเสนอรายงานผลการเรียนการสอนหรือ

ผลการเรียนรูของผูเรียน เปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการประเมิน ซ่ึงสอดคลองกับท่ีประเทศออสเตรเลีย             

และประเทศสิงคโปรกําหนดไว นอกจากนั้นยังมีรูปแบบของรายงานท่ีกําหนดไวแตกตางหลากหลาย ท้ังใน

ตางประเทศและประเทศไทยนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวขางตน ไดแก รายงานการคาดคะเนศักยภาพ          

ในอนาคตของครู รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป รายงานผลการประเมินความเปนมืออาชีพ 

(การมีสวนรวมในการเรียนรูอยางมืออาชีพ รายงานการสังเคราะหผลการแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

รายงานผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชาท่ีสอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และรายงานผล          

การพัฒนาผูเรียนดานอ่ืนๆ   

สวนท่ี 3 ผลงานดีเดน พบวา ประเทศไทยไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมใหครูเสนอ

รางวัลท่ีแสดงการพัฒนางาน ตาม ว 5/2554 และ ว 13/2556 เพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อน

วิทยฐานะเปนกรณีพิเศษไดอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของประเทศสิงคโปร 
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สวนท่ี 4 แฟมสะสมงาน พบวา ประเทศไทยไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมใหครู

เสนอแฟมสะสมงาน ตาม ว 17/2552 ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของประเทศสิงคโปร 

ดานการฝกอบรม  

ผลการเปรียบเทียบหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในดานการฝกอบรมในภาพรวม 

พบวา มีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินในดานการฝกอบรมท้ังในตางประเทศและในประเทศไทย  

โดยประเทศท่ีพบวามีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินดานดังกลาวเชนเดียวกับประเทศไทย ไดแก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน (เซ่ียงไฮ) ประเทศสิงคโปร และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ซ่ึงมี

ความใกลเคียงกันกับท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินของประเทศไทย แตแตกตางกันท่ีประเทศไทย

กําหนดใหใชผลการฝกอบรมพัฒนาเปนคุณสมบัติเพ่ือขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะและเลื่อน            

วิทยฐานะเทานั้น ในขณะท่ี ตางประเทศกําหนดใหการฝกอบรมพัฒนาเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนง โดยเปดโอกาสใหครูผูผานการฝกอบรม สามารถนําผล

คะแนนมาใชในการขอเลื่อนตําแหนงได  

ดานอ่ืนๆ 

การศึกษางานวิจัยและเอกสารพบประเด็นอ่ืนๆ ท่ีตางประเทศกําหนดไวมีความแตกตาง 

จากประเทศไทย สรุปไดดังตอนี้ 

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดรูปแบบการประเมินโดยใชผลจาก “รายงานการจัดอันดับ

ประสิทธิภาพของครู (Highly Effective Rating)” ในการพิจารณา 

2. ประเทศจีน กําหนดรูปแบบการประเมินโดยการทดสอบ แบงเปนการสอบขอเขียน 

(120 นาที) โดยใชแบบทดสอบ 2–3 แบบ ในดานความรู ทักษะ วิธีสอน วิชาเฉพาะ และจิตวิทยา 

รวมกับการสอบสัมภาษณ (20 นาที) 

3. ประเทศออสเตรเลีย กําหนดให “ความเปนพลเมืองหรือชาวตางชาติท่ีไดรับวีซา             

อยูอาศัยถาวร และไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีดูแลดานครู” เปนประเด็นหนึ่งท่ีกําหนดไว              

ในหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

 

4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย นําเสนอเปน 2 สวน ไดแก  

สวนท่ี 1 แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ             

หรือเลื่อนวิทยฐานะครู เพ่ือใชประกอบการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระเบียบและ

ขอกําหนดเก่ียวกับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู 
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สวนท่ี 2 มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุปขอเสนอแนะในการกําหนด 

นโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู          

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู 

เพ่ือใชประกอบการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการกําหนดระเบียบและขอกําหนดเก่ียวกับการประเมิน

เพ่ือใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของครู 

แนวทางการกําหนดระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู 

กําหนดเปน 3 สวนหลัก  ๆไดแก สวนมาตรฐานตําแหนง สวนมาตรฐานวิทยฐานะ และสวนหลักเกณฑการประเมิน 

เพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. มาตรฐานตําแหนง กําหนดเปน 2 ตําแหนง ไดแก ครูผูชวย และคร ู

2. มาตรฐานวิทยฐานะ กําหนดเปน 2 ดาน ไดแก  

2.1 ดานคุณสมบัติท่ัวไป คือ  

1) การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

2) การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.2 ดานคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ คือ  

1) ประสบการณการทํางาน 

2) ความรู ความสามารถ ทักษะ 

3) คุณภาพการปฏิบัติงาน 

4) ผลการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

3. หลักเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ กําหนดเปน 2 ดาน ประกอบดวย  

3.1 ดานคุณสมบัติท่ัวไป ไดแก 

1) การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มี 4 ประเด็นยอย คือ 1.1) การมีวินัย 1.2) การดํารงตน  

ไดอยางเหมาะสม 1.3) การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี และ 1.4) การไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) การมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มี 2 ประเด็นยอย คือ 1.1) หนาท่ี 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.2) ความรับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะ ไดแก 

1) ประสบการณการทํางาน มี 2 ประเด็นยอย คือ 1.1) ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี                       

1.2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

2) ความรู ความสามารถ และทักษะ มี 4 ประเด็นยอย คือ 1.1) ความรู ความสามารถ 

และทักษะดานการจัดการเรียนรูหรือการจัดการเรียนการสอน 1.2) ความรู ความสามารถ และทักษะดาน
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การบริหารจัดการชั้นเรียน 1.3) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู และ

1.4) ความรู ความสามารถ และทักษะดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3) คุณภาพการปฏิบัติงานมี 2 ประเด็นยอย คือ 1.1) คุณภาพดานการพัฒนาผูเรียน 

และ 1.2) คุณภาพดานการพัฒนาตนเอง  

4) ผลการปฏิบัติงานมี 4 ประเด็นยอย คือ 1.1) ผลการปฏิบัติงานดานผลท่ีเกิดกับ

ผูเรียน 1.2) ผลการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรู 1.3) ผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาวิชาการ และ 

1.4) ผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพผูเรียน 

5) ผลงานทางวิชาการ แยกเปน 2 สวน ไดแก 1.1) งานวิจยั 1.2) รายงาน  

6) ผลการฝกอบรม 

สวนท่ี 2 มาตรการสําคัญ พรอมเหตุผลและความจําเปน และสรุปขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย

เก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

 มาตรการสําคัญและขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการใหมีวิทยฐานะและการเลื่อน      

วิทยฐานะหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามมาตรการ 8 มาตรการ มีดังนี้ 

มาตรการท่ี 1 สรางระเบียบหรือขอกําหนดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการใหมี 

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูท่ีชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 

1) กําหนดประเด็นการประเมินโดยยึดเจตนารมณของกฎหมายท่ีจะพิจารณา

ความสามารถ (Ability) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) มากกวาการพิจารณาจากความอาวุโส 

(Seniority) เพ่ือลดขอดอยของระบบการประเมินเลื่อนตําแหนงแบบเดิม 

2) กําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม 

ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี              

ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

3) กําหนดหลักเกณฑท่ีเนนมาตรฐาน มีความเปนสากล โปรงใส เปนธรรม มีประเด็น                

ท่ีชัดเจน มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคลองกับงานท่ีครูทําในแตละสายงาน โดยยึดความ

หลากหลาย สามารถปฏิบัติไดอยางอิสระและเปนรูปธรรม 

มาตรการท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะ               

และเลื่อนวิทยฐานะครูใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 

ขอเสนอแนะ 

1) กําหนดประเด็นคุณภาพของผูเรียนเปนประเด็นหลักในการประเมิน 

2) กําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีมีฐานจากงานวิจัยและการสะทอนผลของผูมีสวนได              

สวนเสียทุกระดับ (ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล)            
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โดยคํานึงถึงความแตกตางของสภาพเฉพาะของงานท่ีปฏิบัติใหมีความเหมาะสมกับแตละสายงานหรือ

สาระการเรียนรู คุณภาพของผูเรียน การทําหนาท่ีและความรับผิดชอบของครู และผลการพัฒนางาน      

ดานวิชาการของครูและผูเรียน 

3) กําหนดหลักเกณฑการประเมินเฉพาะสําหรับครูผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา          

ท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษา                

ท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและท่ีมี          

ความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ  

4) ศึกษาเจาะลึกในกระบวนการบริหารงานบุคคลของครูแตละกระบวนการ เชน                 

การกําหนดเกณฑการสรรหาครู การกําหนดคาวิทยฐานะและคาตอบแทนครู การกําหนดเกณฑการยาย โอน               

และการพัฒนา เพ่ือนาํผลการศึกษามาใชเปนฐานในการกําหนดเกณฑ  

5) กําหนดใหมีหลักเกณฑเรื่องคาตอบแทนพิเศษหรือเงินพิเศษเพ่ิมเติม (Bonus) 

นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ สําหรับครูผูปฏิบัติหนาท่ีการสอนในสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษหรือท่ีมี  

ความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษาท่ีอยู ในพ้ืนท่ีหางไกล สถานศึกษาชายขอบ หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและท่ีมี          

ความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ   

6) กําหนดใหความสําเร็จของงานวิจัย (Research Achievement) เปนประเด็นหนึ่ง          

ในการประเมินในทุกระดับ ตั้งแตระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

เนื่องจากมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพของการปฏิบัติงานของครูและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยมีเง่ือนไข

วาควรกําหนดรูปแบบอยางหลากหลาย เพ่ือสรางทางเลือกใหครู หรือเนนงานวิจัยท่ีสอดคลองกับงานท่ีครูปฏิบัติ 

ไมเบียดบังเวลาในการเรียนการสอน สามารถทําไปพรอมกับการปฏิบัติงานประจําวันไดตรงตามสายงาน และ

สะทอนผลสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนละคุณภาพผูเรียน  

7) กําหนดใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน (Student Achievement) จากการประเมินผล            

การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาวิชาการและการบริการ

ทางวิชาการใหกับชุมชนเปนประเด็นในการประเมิน เนื่องจากพบวาเปนแนวโนมท่ีหลายประเทศใชอยู

และการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

8) กําหนดใหการประเมินเปนการประเมินท้ังผลการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผานมารวมกับผล             

การประเมินความคาดหมายของสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีและการสรางประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี

ของตนในระดับท่ีสูงข้ึนในอนาคต อาจอยูในรูปแบบของสัญญาหรือขอตกลงรวม เพ่ือขอรับการประเมินดวย  
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9) กําหนดใหนําผลการประเมินจากการเขารับการฝกอบรมในเนื้อหาวิชาการอยางเขม 

มาใชประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพ่ือเลื่อนตําแหนงและเพ่ิมคาตอบแทน          

โดยกําหนดระยะเวลาข้ันต่ําและเกณฑการวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพไวอยางชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือใหเกิดทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน โดยวัดและประเมินผลการพัฒนาหลังการ

ฝกอบรม 

10) การประเมินควรมีการใชวิธีประเมินแบบหลายมิติ เชน มีการกลั่นกรองจากเอกสาร 

(Document Screening) การนําแบบสอบถามท้ังแบบท่ีเปนอัตนัย (Subjective) แบบรายการ (Checklist) 

และเปดโอกาสใหผูรวมงานและผูบังคับบัญชา เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และเพ่ือนรวมงานเขามา 

มีสวนรวมในการเปนผูประเมิน โดยกําหนดประเด็นท่ีจะใหประเมินท่ีชัดเจน โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณ

เพ่ือนรวมงาน (Peer Interview) หรือเปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนใหความเห็นสะทอนผลความพึง

พอใจหรือสังเกตการณเพ่ือประเมินความสามารถดานการสอน (Teaching Capability Observation) และ

การสัมภาษณครูผูขอรับการประเมินในเชิงลึก (In-depth Interview with the Teacher) และการใหคร ู

ประเมินตนเอง 

11) กําหนดใหมีการประเมินโดยไมใหผูถูกประเมินทราบกอนลวงหนา เพ่ือใหไดรับทราบ

ขอมูลและไดเห็นสภาพการปฏิบัติงานท่ีแทจริง โดยมีการกําหนดเกณฑวาจะเปนการประเมินดานใดบาง                 

ผูประเมินคือใคร ซ่ึงควรเปนผูท่ีไมมีสวนไดสวนเสียกับการประเมิน 

มาตรการท่ี 3 สรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู 

ขอเสนอแนะ 

1) องคกรกลางดานการบริหารงานบุคคลควรกําหนดกลยุทธในการขับเคลื่อนหลักเกณฑ

อยางหลากหลาย มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ครอบคลุม เจาะลึก เพ่ือสงเสริมใหเกิดผลท่ีสะทอนถึงคุณภาพครู 

2) จัดรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ังใหความรู สะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใชจากผูมี              

สวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา 

ระดับชุมชน และระดับบุคคล) หนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน                    

เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล               

หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ 

3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงปญหาและชวยเหลือในการแกปญหาเฉพาะพ้ืนท่ี  

4) จัดใหมีหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกครู ท้ังกระบวนการเก่ียวกับการใหมี            

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ 

5) นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสงเสริมการขับเคลื่อน                  

การดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะคร ู
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มาตรการท่ี 4 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบ                

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) 

ขอเสนอแนะ 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ชวยแกปญหา และสรางความเขาใจ 

เก่ียวกับเง่ือนไขในการดําเนินการตางๆ ในการดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ                

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับหนวยปฏิบัติ (Node) 

2) จัดสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น พรอมท้ังสะทอนผลการนําหลักเกณฑไปใชจากผูมี       

สวนไดสวนเสียทุกระดับ (ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับ

บุคคล) หนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษหรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

เสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและ

ความยากลําบากในการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ 

มาตรการท่ี 5 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบ                  

หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับผูประเมิน  

ขอเสนอแนะ 

1) จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิสวนกลางในทุกกลุมสาระและทุกสาขาวิชาใหครบถวน 

โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหรือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนผูประเมินในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค 

2) จัดทําฐานขอมูลครูผูผานการประเมินใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะครู                       

โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหรือคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเปนผูประเมินในภูมิภาค  

3) จัดสัมมนา ผูประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนกลาง รวมท้ังผูประเมินหรือผูมีสวนได           

สวนเสียในระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสถานศึกษา ระดับทีม และระดับบุคคล ในเรื่อง           

ท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามวิธีการในระเบียบหรือขอกําหนด เพ่ือกําหนด

ขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูประเมิน มีการใหความรู และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประเมิน และสะทอนผลการปฏิบัติหนาท่ี ในประเด็นตางๆ เชน การกําหนดวิธีการและรูปแบบในการ

ประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ การรวบรวมเอกสารขอมูล การนําหลักเกณฑการประเมินไปใช การสะทอน

ผลการปฏิบัติงาน การประเมินเพ่ือนรวมงาน ไปจนถึงการประเมินตนเอง 

4) จัดทําเกณฑประเมินสมรรถนะของผูประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยกําหนด             

ใหผูประเมินตองสมัครสอบแขงขัน สอบคัดเลือก มีการทดสอบความรู ความสามารถ และทัศนคติ รวมท้ัง

มีระบบแรงจูงใจใหคนดี คนเกงสมัครสอบ ระบบการพัฒนา ฝกอบรม การติดตามประเมินผล และระบบ

การธํารงรักษา เชนเดียวกับครูผูรับการประเมิน  
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5) นาํระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็งดานความรู               

ความเขาใจในการประเมินตามระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ครูใหกับผูประเมิน 

มาตรการท่ี 6 สรางความเขมแข็งดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมีคุณภาพ 

1) จัดอบรมครูท้ังในดานเนื้อหาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบโรงเรียน

และระบบออนไลน การจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัย ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองในดานเนื้อหาวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน และสงเสริม             

ใหนําผลการฝกอบรมมาใชในการจัดทําวิจัย ท่ีมุงผลเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหครู

สามารถจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพของครูสามารถสะทอน

ออกมาจากผลงานทางวิชาการ และหากผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ คุณภาพของผูเรียนก็ไดรับการพัฒนา

เชนกัน  

2) สนับสนุนดานความยั่งยืนของเงินทุนเพ่ือการพัฒนาครู (Funding Sustainability) อาทิ 

การสงเสริมดานแหลงทุนและการวางแผนการใชเงินสําหรับพัฒนาครูหรือการพัฒนาตนเองของครู เพ่ือให

การพัฒนาคุณภาพครูมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

3) สงเสริมความรวมมือทุกดาน ทุกระดับ (ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภาค ระดับเขต 

ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล) เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในประเทศ

และระหวางประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ฯลฯ 

4) นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็งดานความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของครูใหมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 7 สรางความเขมแข็งดานความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 

กับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู 

1) จัดการอบรมสัมมนาครูท่ีเนนการสรางความเขาใจเก่ียวกับเง่ือนไขในการดําเนินการ

ตางๆท่ีเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู 

2) นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสรางความเขมแข็งดานความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูใหกับครู 

มาตรการท่ี 8 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อน 

วิทยฐานะคร ู

1) กําหนดใหมีรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนผลจากทุกระดับ (ระดับกระทรวง 

ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล) 

2) กําหนดใหมีรับฟงความคิดเห็นและการสะทอนผลจากหนวยปฏิบัติท่ีมีความพิเศษ              

หรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน เชน สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
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พิเศษ สถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษาท่ีมีความพิเศษและความยากลําบากในการจัด

การศึกษาดานอ่ืนๆ เพ่ือการกําหนดหลักเกณฑท่ีเหมาะสมและครอบคลุม สรางขวัญกําลังใจใหกับครู

ผูปฏิบัติงาน 

3) สรางเครือขายการสื่อสารจากหนวยบนลงสูหนวยปฏิบัติในทุกระดับ (ระดับกระทรวง                

ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน และระดับบุคคล) เพ่ือสงเสริม                            

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

4) กําหนดใหมีการประเมินการพัฒนาวิชาการและการใหบริการทางวิชาการใหกับชุมชน  

5) กําหนดใหมีการประเมินในเรื่องของการสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชน 

การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน ความพึงพอใจของผูปกครอง ทักษะการสื่อสารกับผูปกครองและชุมชน 

6) กําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการมีสวนรวม            

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครู และนําผลการดําเนินการมาใช           

ในการขอรับการประเมินได  

7) กําหนดวิธีประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียครอบคลุมในทุกภาคสวน   

8) นําระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีออนไลนมาใชในการสงเสริมการมีสวนรวม               

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการใหมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะขาราชการคร ู

 

อภิปรายผล 

ประเด็นการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูท่ีปรากฏในผลการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้ 

พบวา มีความสอดคลองและไมสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีไดศึกษาไวในประเด็นท่ีนาสนใจ ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

1. ประเด็นการประเมินในภาพรวม สวนใหญกําหนดไวใกลเคียงกันท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ไดแก ประเด็นวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นประสบการณการทํางาน ประเด็น

ความรู ความสามารถ ประเด็นผลการปฏิบัติงาน ไดแก ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ผลการจัดการเรียนรู และผลการพัฒนา 

วิชาการ ประเด็นผลงานทางวิชาการ ไดแก สวนของงานวิจัยและสวนของรายงาน ประเด็นการฝกอบรม 

ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานครูของประเทศเกาหลีใต ท่ีกําหนดให             

มีการประเ มินระยะเวลาการปฏิบั ติ งาน  (Length of Service) ผลการประเ มินการปฏิบั ติ งาน 

(Performance Score) ความสําเร็จของงานวิจัย (Research Achievement) และจัดสรรคะแนนพิเศษ

ดานอ่ืนๆ (Extra Credit) สําหรับครูท่ีผานการฝกอบรม ครูท่ีมีประสบการณในโรงเรียนพิเศษ โรงเรียน

วิจัย และโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล (NCEE, 2017; Kim, H., 2012; Park, S., 2010)  

 ผลการวิจัยของ Day (1999) และ Hargreaves (2006) ระบุวาคุณลักษณะสําคัญท่ี

สะทอน ใหเห็นถึงพลังในการปฏิบัติงานของครู ไดแก คุณลักษณะดานความรู (Cognitive aspects) 
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โดยเฉพาะในดานเนื้อหาวิชาและทักษะการสอน (Subject or content knowledge and teaching 

skills) รวมถึงเทคนิคดานการสอน (Technical work of teaching) อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยท่ีระบุวา    

ไมเพียงเฉพาะคุณลักษณะดานความรู ความสามารถ และทักษะดานเนื้อหาวิชาการเทานั้นท่ีสะทอน          

ถึงพลังในการปฏิบัติงานของครู แตคุณลักษณะดานความมีวินัย (Discipline) อุปนิสัย (Characteristic) 

คุณธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethic) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีของครูก็สงผลตอการเรียนรู              

ของผูเรียนดวยเชนกัน (Keejoon Yoon, 2016; Jung & Choi, 2016; Evans, 2008; Korthagen, 2004; 

Day, 2004; Day, 1999; Sockett, 1996; Fullan, 1993) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Mizuno (1999)  

ท่ีสรุปวา คุณภาพการสอนของครู ข้ึนอยูกับคุณภาพ ความสามารถ คุณสมบัติ รวมถึงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม

ของครู ซ่ึงความเหมาะสมของคุณภาพ (Quality) ความสามารถ (Ability) คุณสมบัติ (Qualification) บุคลิกภาพ 

(Personality) รวมถึงอุปนิสัย (Characteristic) ของครูนี้ สงผลกระทบและมีอิทธิพลอยางมากตอผูเรียน 

(Koike, 1988) ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะของครูเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ จึงมีความจําเปนตองกําหนด 

ใหครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีกลาวมาขางตน   

การประเมินในประเด็นท่ีกําหนดไวดังกลาว สามารถลดขอดอยของระบบการประเมิน                  

เลื่อนตําแหนงท่ีมีการพิจารณาจากความอาวุโส (Seniority) มากกวาพิจารณาจากความสามารถ (Ability) และ

จากผลการปฏิบัติงาน (Performance) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของการกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง             

ของ ก.พ. ท่ีไดยกเลิกหลักเกณฑในระบบท่ีเรียกวา ระบบซี เดิม และนําระบบท่ีเรียกวา ระบบแทง มาใช             

เพ่ือแกจุดออน ของระบบอาวุโสท่ีมักถูกนํามาใชในการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหนง และหันไป             

ใหความสําคัญกับการประเมินความรู ความสามารถ ผลงานและผลการปฏิบัติงานของบุคคลแทน  

นอกจากนั้น การกําหนดใหมีหลักเกณฑการประเมินสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนในพ้ืนท่ี

หางไกล พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรือในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีสามารถไดรับเงินพิเศษเพ่ิมเติมนอกเหนือ             

จากเงินเดือน หรือ Bonus ก็มีความสอดคลองกับแนวคิดในการปรับระบบจําแนกตําแหนงของ ก.พ. เชนกัน           

ท่ีเนนการกําหนดตําแหนงโดยคํานึงถึงความยากในการปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2551) ตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีกําหนดใหการประเมินครูตองคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การฝกอบรม 

ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ

หนาท่ี อยางไรก็ตาม การกําหนดประเด็นการประเมินควรมีความเหมาะสม เปนธรรม และไมยากเกินไป  

เพ่ือรักษาขวัญและกําลังใจของครู (สํานักงาน ก.ค.ศ., 2551) 

2. ประเด็นการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน(Students Achievement) 

ท่ีถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูมีความสอดคลองกับผลการวิจัย 

หลายฉบับ อาทิ ผลงานวิจัยของ Williams and Engel (2013)  ท่ีพบวา รูปแบบและวิธีการประเมินผล          

การปฏิบัติงานของครูท่ีมีแนวโนมจะถูกนํามาใชมากข้ึนท่ัวโลกในปจจุบันนี้ คือ การประเมินคุณภาพคร ู             
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จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Student Achievement Test) ซ่ึงแมแตประเทศ

ญ่ีปุนท่ีเคยยกเลิกการทดสอบมาตรฐานของผูเรียน (Standardized Testing of Students) มาเปนเวลาหลาย

ป เนื่องจากปญหาการแขงขันท่ีรุนแรงระหวางผู เรียน ครู และสถานศึกษา ก็กําลังพิจารณาท่ีจะนํา 

Standardized Testing of Students กลับมาใชใหม เนื่องจากผลการทดสอบระหวางประเทศท่ีเรียกวา PISA 

(Programme for International Student Assessment) ของนักเรียนญ่ีปุนมีอันดับท่ีลดต่ําลง งานวิจัย

ดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของนักวิชาการของไทยและตางประเทศ ดังปรากฏตอไปนี้ 

อัฐพล อินตะเสนา (2552) สรุปผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลท่ีไดจากการประเมิน 

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครู แสดงใหเห็นวา การกําหนดใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนประเด็นในการประเมิน       

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะมีความเหมาะสม เนื่องจากการศึกษาวิจัย พบวา การท่ีครูไดรับการประเมินใหเลื่อน           

วิทยฐานะ สงผลตอการเรียนการสอนดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  

รัตนา ศรีเหรัญ (2553) ศึกษาความสัมพันธของผลการเลื่อนระดับวิทยฐานะของครูกับผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ซ่ึงพบวา การเลื่อนระดับวิทยฐานะของครู มีความสัมพันธเชิงบวก           

กับผลทดสอบทางการศึกษาของผูเรียนท่ีศึกษาอยูในสถานศึกษาขนาดใหญ  

Heneman, Anthony, Kimball & Odden (2006) ระบุถึงความสัมพันธในเชิงบวก

ระหวางคะแนนผลการปฏิบัติงานแบบอิงมาตรฐานของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

นอกจากนั้น งานวิจัยของกนิษฐ ศรีเคลือบ (2553) ยังแสดงใหเห็นความสัมพันธเชิงบวก 

ของคุณภาพการปฏิบัติงานของครท่ีูไดรับการเลื่อนวิทยฐานะกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกัน  

3. ประเด็นการประเมินดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนท่ีถูกกําหนดไวในหลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูมีความสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ Heneman, Anthony, Kimball & Odden (2006) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางระบบการประเมิน

กับการปฏิบัติการสอนของครู พบวา ระบบการประเมินมีผลเชิงบวกตอการปฏิบัติการสอนของคร ู               

โดยสามารถสะทอนผลของการปฏิบัติการสอนของครูไดมากข้ึน นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร

จัดการหองเรียนท่ีดีข้ึนของครู และสอดคลองกับผลการวิจัยของบุญชวย ภักดี (2551) ท่ีทําการศึกษา

เปรียบเทียบการรับรูถึงคุณภาพการสอนของครูชํานาญการและครูชํานาญการพิเศษในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน กอนและหลังไดรับ            

การเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ พบวา คุณภาพการสอนของครูดานความสามารถ          

ในการจัดการเรียนการสอน ภายหลังไดรับการเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการและชํานาญการพิเศษ มีคาเฉลี่ย

ของคุณภาพการสอนสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับกอนไดรับการเลื่อนวิทยฐานะ ซ่ึงในทางกลับกัน นัยยะนี้       

อาจสะทอนใหเห็นวาสไตลการบริหารจัดการชั้นเรียนเปนตัวชี้วัดท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการสะทอนผล    

การปฏิบัติงานของครู (Ismail Hussein Amzat, 2015) 
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4. ประเด็นการประเมินดานผลการพัฒนาวิชาการ พบวา ประเทศไทยกําหนดให มี          

การประเมินการพัฒนาวิชาการและการใหบริการทางวิชาการใหกับชุมชน และในตางประเทศกําหนดใหมี

การประเมินในเรื่องของการสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและ

ชุมชน ความพึงพอใจของผูปกครอง และทักษะการสื่อสารกับผูปกครองและชุมชน ซ่ึงสอดคลอง                     

กับผลการวิจัยของสุธี ประจงศักดิ์ (2554) ท่ีสรุปไวในงานวิจัยของเขาวา แมครูจะมีภาระงานมากแตก็

สามารถมีสวนรวมกับชุมชน พัฒนาชุมชน โดยวิธีการใหความรู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได

เปนอยางดี การมีสวนรวมระหวางสถานศึกษาโดยผานครู นอกจากจะทําใหเกิดความสามัคคีแลว ยังเปน    

การพัฒนาตนเอง เพ่ิมพูนความรู และประสบการณ เพ่ือท่ีจะนํามาใชในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อน

วิทยฐานะไดเปนอยางดี  

ดังนั้น การกําหนดใหมีการประเมินในเรื่องของการสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียน             

และชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน ความพึงพอใจของผูปกครอง ทักษะการสื่อสารกับผูปกครอง

และชุมชน และการสงเสริมการสื่อสารระหวางโรงเรียนและชุมชนและการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน          

จึงเปนหัวขอท่ีควรใหความสําคัญและนํามาพิจารณาในการกําหนดหลักเกณฑการประเมิน เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

ของครูในประเทศไทยดวยเชนกัน  

5. ประเด็นการประเมินดานคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของครูท่ีถูกกําหนดไวท้ังใน

หลักเกณฑการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูของตางประเทศและของประเทศไทย มีความสอดคลอง 

กับผลการวิจัยของ Heneman, Anthony, Kimball & Odden (2006) ท่ีระบุวาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของครูสงผลเชิงบวกตอการปฏิบัติการสอนของครู โดยสามารถสะทอนผลของการปฏิบัติการสอนของครู

ไดมากข้ึน ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน รวมถึง การบริหารจัดการหองเรียนท่ีดีข้ึน และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอิงมาตรฐานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และระบุ

วาจะสามารถสะทอนผลการประเมินตนเองของครูไดมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมิน             

ของประเทศไทยท่ีกําหนดใหครมีูการประเมินตนเอง  

6. ประเด็นการประเมินดานผลงานทางวิชาการมีการกําหนดไวท้ังในหลักเกณฑการประเมิน            

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของครูในตางประเทศและในประเทศไทย โดยจําแนกรูปแบบของผลงานทางวิชาการ             

เปน 2 รูปแบบหลัก ไดแก งานวิจัยและรายงาน  

ในสวนของงานวิจัยท่ีกําหนดใหนําไปใชในการขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะนั้น 

กนิษฐ ศรีเคลือบ (2553) ระบุไวในผลการวิจัยวา หลักเกณฑการประเมินท่ีพึงประสงค ควรจะเนน           

การประเมินท่ีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูมากกวาการทําผลงานทางวิชาการ แตจากการศึกษา

ผลการวิจัยฉบับอ่ืนๆ พบวา งานวิจัยท่ีมีคุณภาพสามารถสะทอนผลตอคุณภาพของครูไดและสงผล            

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ดังท่ีสุธี ประจงศักดิ์ (2554) สรุปผลการวิจัย เรื่อง การศึกษา

กระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชํานาญการ ไปสูตําแหนงวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษไววาการท่ีคร ู            
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มีวิทยฐานะทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพ่ิมข้ึนได เนื่องจากการท่ีจะมีวิทยฐานะครูตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ศึกษาสภาพปญหาของผูเรียนเปนรายบุคคลตามความเปนจริง คิดคนสื่อการสอน นวัตกรรมใหมๆมาใช         

ในการเรียนการสอน และเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง และสิ่งท่ีเปนแรงจูงใจใหครูทําผลงานทางวิชาการ ไดแก เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานดานการเรียนการสอนและแกปญหาในชั้นเรียน และเงินวิทยฐานะท่ีเพ่ิมข้ึนจากเงินเดือนประจํา  

นอกจากนั้น ปทมา จันทรแกว (2554) ก็ไดสรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพ

งานวิจัยของครูกับการผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ พบวา คุณภาพของงานวิจัย 

มีความสัมพันธทางบวกกับการผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ  อีกท้ังงานวิจัยของครูท่ีผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษก็มีคุณภาพสูงกวา

งานวิจัยของครูท่ีไมผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ           

ท่ีระดับ.05  

ผลการวิจัยดังกลาว ระบุวา คุณลักษณะงานวิจัยของครูท่ีผานเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะ

ระดับชํานาญการพิเศษสวนใหญ เปนงานวิจัยท่ีมีสมมติฐานแบบมีทิศทาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง       

ใชนวัตกรรม เปนคอมพิวเตอรชวยสอน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม และนําเสนอ        

ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตาราง ซ่ึงชี้ใหเห็นวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการสามารถสะทอน           

ถึงคุณภาพของครูได กลาวคือ ครูท่ีจัดทําผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพถือวาเปนครูท่ีมีคุณภาพ สามารถ            

ผานเกณฑการประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได เพราะฉะนั้น จึงอาจสรุปไดวา ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ            

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครู และในทางกลับกัน คุณภาพของครูก็สามารถสะทอนออกมาจากงานวิจัย 

ท่ีมีคุณภาพดวย  

อยางไรก็ดี ผลการศึกษาวิจัยของ ณัฐนันท พงษธนาวิสิฐ (2553) พบวา ครูผูทําผลงานวิชาการ 

ไมมีความรูในการจัดพิมพและการจัดทํารูปเลม อีกท้ังยังพบวาครูยังขาดทักษะในการจัดทําผลงานวิจัย

และผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ ทําใหผลงานวิชาการท่ีเนนการทําวิจัยสวนใหญ ไมเกิดองคความรูใหมและ

เปนผลงานท่ีผูอ่ืนทําวิจัยไวมากแลว ไมเกิดประโยชนสําคัญตอวงวิชาการและการปฏิบัติงาน จึงอาจอนุมาน 

ไดวาครูสวนใหญไมมีความพรอมดานความรู ความเขาใจในรูปแบบและหลักเกณฑในการทําผลงาน          

ทางวิชาการ  

กนิษฐ ศรีเคลือบ (2553) ไดใหขอเสนอแนะในเรื่องนี้ไววา หลักเกณฑฯและกลยุทธการขับเคลื่อน 

หลักเกณฑฯท่ีพึงประสงค ควรจะเนนหลักเกณฑฯท่ีครูสามารถทําผลงานไปพรอมกับการปฏิบัติงาน

ประจาํวัน และควรจัดใหมีหนวยงานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกครู  

ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑท่ีเหมาะสม ประกอบกับการบริหารจัดการท่ีดีในการใหความรู           

ดานการจัดทําผลงานทางวิชาการและความรูในเนื้อหาทางวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนใหตรง          

ตามสายงาน  โดยเนนการวิจัยในชั้นเรียน ท่ีมุงผลเพ่ือการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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โดยตรงก็จะทําใหการจัดการเรียนการสอนของครูไดรับการพัฒนา เม่ือครูไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถในเรื่องของการจัดทําวิจัย ท้ังหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในเนื้อหาวิชา

ท่ีตรงกับสายงานของตนเอง และการกําหนดหลักเกณฑการประเมินท่ีสอดคลองกับสิ่งท่ีครูทําก็จะสงผล          

ตอคุณภาพของผูเรียนได 

7. ประเด็นการฝกอบรมและการพัฒนา การกําหนดใหนําผลการฝกอบรมมาใชประกอบ           

การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามท่ีปรากฏในเกณฑการประเมินของตางประเทศ                  

เชน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ท่ีเปดโอกาสในการขอเลื่อนตําแหนงของครู โดยกําหนดใหครูสามารถ        

นําผลการฝกอบรมและประกาศนียบัตรหรือใบรับรองท่ีไดจากการฝกอบรม มาใชในการเลื่อนตําแหนงและ

เพ่ิมคาตอบแทนได โดยกําหนดระยะเวลาการฝกอบรมในระหวางปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย 30 วัน หรือ 180 ชั่วโมง 

และมีการวัดผลประเมินการปฏิบัติงานดวยสเกลคะแนนการปฏิบัติงานท่ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (NCEE, 

2017) สอดคลองกับผลการวิจัยของ Heneman, Anthony, Kimball & Odden (2006) ท่ีสะทอนใหเห็น

วาควรมีการฝกอบรมครูท่ีเนนการสรางความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาและการแสดงออกดานสมรรถนะ                 

ในการปฏิบัติงาน โดยมีเง่ือนไขความสําเร็จของการอบรมและพัฒนา  

นอกจากนั้น การฝกอบรมและพัฒนา ไมอาจดําเนินการเพียงเฉพาะคุณลักษณะดานความรู 

(Cognitive aspects) โดยเฉพาะในดานเนื้อหาวิขาและทักษะการสอน (Subject or content knowledge and 

teaching skills) หรือเทคนิคดานการสอน (Technical work of teaching) เทานั้น แตควรฝกอบรมและพัฒนา

คุณลักษณะดานความมีวินัย (Discipline) บุคลิกภาพ (Characteristic) คุณธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ 

(Ethic) และทัศนคติ (Attitude) ของครูควบคูกันไปดวย  เนื่องจากผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทานระบุวา

คุณลักษณะท้ังหมดท่ีกลาวมา ลวนสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน และเปนคุณลักษณะสําคัญท่ีสะทอนใหเห็น

ถึงพลังในการปฏิบัติงานของครู (Keejoon Yoon, 2016; Jung & Choi, 2016; Evans, 2008; Hargreaves, 

2006; Korthagen, 2004; Day, 2004; Day, 1999; Sockett, 1996; Fullan, 1993) รวมถึงการสนับสนุน            

ความยั่งยืนของเงินทุนเพ่ือการฝกอบรมและพัฒนาครู (Funding Sustainability) เชน ดําเนินการสงเสริม             

ดานแหลงทุนและการวางแผนการใชเงินเพ่ือการพัฒนาตนเองของครู และการฝกอบรมผูประเมินผล             

การปฏิบัติงาน (NNSTOY, 2016)  

8. ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบวา มีการกําหนด

วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ Park (2010) ท่ีระบุวา           

การประเมินควรมีการใชวิธีการประเมินแบบหลายมิติ มีการกลั่นกรองจากเอกสาร (Document screening) 

เชน การนําแบบสอบถามท้ังแบบท่ีเปนอัตนัย (Subjective) รวมท้ังแบบรายการ (Checklist) เขามาใชรวมกับ 

การประเมิน หรือเปดโอกาสใหผูรวมงานและผูบังคับบัญชา เชน ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และเพ่ือน

รวมงานเขามามีสวนรวมในการเปนผูประเมิน โดยอาจใชวิธีสัมภาษณเพ่ือนรวมงาน (Peer Interview) หรือ         

เปดโอกาสใหผูปกครองและนักเรียนใหความเห็นสะทอนผลความพึงพอใจ หรือการสังเกตการณเพ่ือประเมิน

ความสามารถดานการสอน (Teaching Capability Observation) และการสัมภาษณครูผู ขอรับ           
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การประเมินในเชิงลึก (In–depth Interview with the Teacher) การใหครูประเมินตนเอง ซ่ึงอาจนํา

แนวทางหรือวิธีการตางๆ เหลานี้มาใช เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความครอบคลุมและเปนบทสรุปความ

พึงพอใจสวนใหญของผูมีสวนไดสวนเสีย  

9. ประเด็นการกําหนดหลักเกณฑในเรื่อง “ชั่วโมงสอนตามตารางสอน” และ “งานสนับสนุน

การจัดการเรียนรู” ไดแก การปฏิบัติงานบริหารวิชาการงานบุคคล งบประมาณ หรือบริหารงานท่ัวไปและ 

การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ซ่ึงพบวา มีการกําหนดไวในหลักเกณฑการประเมิน            

ของประเทศไทยเปนปแรก และสอดคลองกับขอมูลท่ีปรากฏในการประชุมนานาชาติวาดวยการบริหาร            

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เม่ือวันท่ี 13-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล 

ออคิดเชอราตัน กรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ค.ศ., 2560) ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ยังมีเง่ือนไข

สําคัญในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ ในการสรางชุมชนการเรียนรู เชน เรื่องของการจัดการเวลา (Time 

management) การปฏิสัมพันธ (Interaction) การแกไข (Correction) ความรวมมือ (Cooperation) การกระตุน 

(Stimulation) ความอิสระ (Freedom) ความสนุกสนาน (Enjoyment) สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของครู 

และชวยสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูท่ีพึงประสงคได (Blitz, C. L., 2013; Lock, J.; 2006) 

อยางไรก็ดี ในการดําเนินการพัฒนาผานการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)                

อาจพบขอจํากัดดานเวลา เนื่องจากปญหาของการกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ดังนั้น จึงควร

พิจารณาถึงภาระงานท่ีครูตองปฏิบัติ ให มีความเหมาะสมดวย เนื่องจากภาระงานท่ีมากเกินไป 

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีหนักเกินไป จะสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานของครู รวมถึงกระทบ            

กับเวลาในการเขารับการฝกอบรมและพัฒนา อันจะสงผลกระทบตอคุณภาพการเรียนรูและผลการเรียน          

ของผูเรียนได ดังรายงานผลการวิจัยของ Mizuno (2004) ท่ีระบุวา ครูในประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต

ประสบกับปญหาภาระงานท่ีมากเกินไป (Workloads) ดังนั้น แตละประเทศมีความจําเปนตองวางนโยบาย

ในการเพ่ิมจํานวนครูและลดจํานวนชั่วโมงของภาระงาน รวมถึงงานท่ีไมจําเปนใหกับครู เพ่ือใหครูไดมีเวลา          

ท่ีจะพัฒนาตนเองดวยการเขารับการฝกอบรมและพัฒนาหรอืเขาไปมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ปญหาเก่ียวกับภาระงานท่ีมากเกินไปของครู หากไมสามารถบริหารจัดการไดตามท่ีกลาวมาแลว 

อาจนําวิธีการใหมๆ เชน การบูรณาการเทคโนโลยีออนไลน (Online technology) ผานสัญญาณอินเทอรเน็ต 

(Internet) เชน เกมสออนไลน (Online games) สังคมออนไลน (Social media) มาชวยในการพัฒนาคร ู           

ผานกระบวนการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เชน การนําวิดีโอเกมมาใชกับการเรียนรู 

(Video games & learning) เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนการสอนและการมีสวนรวมในยุคดิจิตัล ชุมชน             

การเรียนรูออนไลน (Online professional learning community) ชุมชนการเรียนรูดิจิตัลผานเทคโนโลยี

เครือขายสังคมออนไลน (Social media networking) ท่ีสามารถลดขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานท่ีท่ีจะใช          

ในการเรียนรู (Blitz, C. L. 2013; Salazar, D., Aguirre-Munoz, Z., Fox, K., Nuanez-Lucas, L., 2009; 

Lindberg, J. O., & Olofsson, A. D., 2009; Lock, J.; 2006) 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศึกษาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practices) ของประเทศตางๆ เฉพาะเจาะจง           

เปนรายดานหรือรายประเด็นท่ีเก่ียวของกับการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ เชน รูปแบบการประเมิน 

รูปแบบของผลงานทางวิชาการ หรือรูปแบบการฝกอบรมครูและผูประเมิน แลวนํามาเปรียบเทียบ              

กับประเทศไทยเพ่ือดูความเปนไปไดในการประยุกตใช 

2. ควรทําการศึกษาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best practices) ของประเทศตางๆ ตามกระบวนการ 
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In the table below, please check  on the criteria that you perform in an evaluation system for teachers’ promotion.       

Table 1 Evaluation criteria for teachers’ promotion 

Evaluation Criteria USA AUS CH SK SG 

Discipline, Moral, Ethics  
  Discipline      

-   Have never been subjected to disciplinary or professional ethics.          

  Behave as a good example      

-   To live properly       

  Have love and faith in the profession      

  Have a commitment to work and the duties assigned      

  Have responsibility      

      - Have professional responsibility      
      - Responsible for the organization      
      - Responsible for the market [Consumer: learner (researcher)]      
       - Responsible for parents and community      
       - Responsible for teaching      
  Participate in professional development      

  Cooperate with schools and other units      

  Participate in promoting ethics and professional ethics process      

 



Table 1  (Continued) 

Evaluation Items USA AUS CH SK SG 

Working Experiences  
  Duration of tenure      

  Duration of duty      

   Task or Responsibility      

               -  Teaching hours      
             -  Learning management support      
  Perform administrative work, budget or general administration      

  Participate in the professional learning community (PLC)      

  Response to policy and focus point       

Knowledge,  Ability / Performance  
 Knowledge and Ability in …  
  Course content      

  Curriculum      

           - Creating and developing curriculums      
  Skills in teaching      

  Skills in teaching and learning management      

 

 



Table 1  (Continued) 

Evaluation Items USA AUS CH SK SG 

  Skills in classroom management      

  Skills in learning management design        

  Skills in creating and maintaining a learning environment      

  Skills in planning and implementation                   

  Skills in creating media and innovation      

  Skills in self - development and professional development      

  Skills in doing research for the development of learning      

  Skills in learning measurement and evaluation       

 Performance quality  
  Self-development      

  Learners development      

  Assessment of learners      

  Achievement–based performance      

  Responsibility for the work      

  Good service      

  Teamwork      

 



Table 1  (Continued) 

Evaluation Items USA AUS CH SK SG 

Performance of duties  
 Performance evaluation of ...  
  Impact on students  

        - Academic achievement / Development of holistic learners.      
       - Learners behavior      
       - Jobs improvement / improve and provide educational opportunities 

for learners 
     

       - Learners quality       
       - Set up the system to help learners      
       - Foster learners development in other aspects        
  Learning Management  

       - Teaching potential in the classroom      
       - Ability to teach      
      - Teaching process      
      - Classroom management      
      - Promoting excellence with teaching efficiency      
      - Improve the quality of teaching      
      - Ability of unit design      

 



Table 1  (Continued) 

Evaluation Items USA AUS CH SK SG 

       - Preparation of learning management plan. Individualized Education 
Plan Individualized teaching plans Experience Plan 

     

       - Strategies for learning management      
 Academic Development 
       - High quality teaching      
       - Academic development      
       - Academic service      
       - Strategies and ideas Sharing      
       - Promoting school / community communication / school and 

community support  
     

       - Professional responsibility      
       - Teacher's attitude      
       - Interpersonal relationship      
       - Support for peer development      
      - Communication skills with colleagues, parents, and communities      
      - Parents satisfaction      

 

 

 



Table 1  (Continued) 

Evaluation Items USA AUS CH SK SG 

 Academic achievement is evaluated by ... 
  research  

       - Research and Development      
       - Research for the development of learning      
       -  Research papers or research results published on district publications or 

applied research results that improve teaching and learning 
     

       - Study report or classroom research or other academic works that aimed to 
solve  learners’ learning problems in accordance with the learning management 
plan / use theoretical and cognitive concepts to solve problems leading to 
invaluable knowledge for learners’ development 

     

  Report  

       - Report of annual performance evaluation      
      - Report on future potential of teachers       
        -  Report on the results of professional assessment (Engaging in professional 

learning) 
     

      - Report on the results of learning or learning outcomes of learners.      
      - Synthesis report on problem solving and learners’ development      
      - Evaluation results or tests results of subjects taught at the district or 

national level 
     

       - Report on the results of the development of learners in other aspects      



Table 1  (Continued) 

 

Evaluation Items 
 

USA AUS CH SK SG 

  Outstanding Performance  

             - Outstanding performance award on career development       
  Portfolio  

Training  
  Promoting professional development training      

  Programmed training      

Others (please specify)  
- ...      



Other recommendation 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญภายในส านักงาน ก.ค.ศ.ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ. 
นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรค์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
รศ. ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ.  
นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ.  
นางจินตนา มีแสงพราว ที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
นางปราณี  ศิวารมณ์ ที่ปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
นางสาวจรุงรัตน์  เคารพรัตน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
นางสาวจิราภรณ์  ไทยก่ิง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
นางนารีวรรณ จันทบาล ผู้อ านวยการภารกิจนโยบายและระบบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 
นางสิริศจี จินดามัย ผู้อ านวยการภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 
นายนิพนธ์  เบญจกุล ผู้อ านวยการภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ 
นางสาวอรวดี  ธานี ผู้อ านวยการภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล  
นางสาวนิสากร  เกษอารี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางสาวดวงตา  อ่ าแจ้ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นายวิโรจน์  ธรรมเหม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการวิจัย 
ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ดร.ธีราพร  ทองปัญญา  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
ดร.สมศักดิ์  ประสาร ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านประทาย จังหวัดศรีสะเกษ 
นางอุษา  เกตุเหลือ  ข้าราชการบ านาญ (ครูเชี่ยวชาญ) 
นางสุวณีย์  ทิพย์โพธิ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร 
ดร.วิทยา  เกริกศุกลวณิชย์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา  

พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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