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คู่มือ 
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง 
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหน่งครู 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

สำนักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

คำนำ 
 

ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

เพ่ือให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำคู่มือการประเมิน

ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประกอบด้วย 4 ตอน ตอนที่  1 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

โดยจำแนกออกเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ

ครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน  รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ  

และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตอนที่ 2 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

คำชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบสรุปผลการประเมิน

การพัฒนางานตามข้อตกลง และคำชี้แจงการดำเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตอนที่ 4 การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ

หรือเลื่อนวิทยฐานะ คำชี้แจงการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 

รวมทั้งแบบคำขอ แบบประเมิน และแบบสรุปผลการประเมินฯ ทั้ง 3 ด้าน 
 

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง  

สามารถใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  

                                                                       
 
 

                                                                     สำนักงาน ก.ค.ศ 
                                                                          กันยายน 2564 
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คำชี้แจง 
 

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
มีหลักการ เหตุผล เจตนารมณ์ และกรอบแนวคิดท่ีสำคัญ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ความสำคัญ
กับการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้ เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อำนวยการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง 
ให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง และสำหรับยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มี 
ความทันสมัย นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน 

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้มุ่งเน้นกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชน 
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rocks) 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู ใน 2 กิจกรรมสำคัญ 
คือ กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการให้ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
และมีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งให้ความสำคัญกับการให้ครูได้พัฒนาความรู้
และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการปรับปรุงระบบ กลไกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ  
และการเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของระบบบริหารการจัดการศึกษา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง
และวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

4. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผล
ไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าการจัดทำผลงานทางวิชาการ มีการบูรณาการการทำงาน  
ที่เชื่อมโยงกัน โดยมีการประเมินที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม และนำระบบออนไลน์มาใช้ในการประเมิน
วิทยฐานะ เช่น การยื่นคำขอ และการส่งผลงานทางวิชาการโดยเน้นระบบการบันทึกข้อมูลที่ลดการใช้กระดาษ 
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5. จากงานวิจัยในโครงการ การสังเคราะห์ระบบและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู : 
จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่การปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษาแนวคิด
และรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า  

5.1 จากรายงานของ OECD/UNESCO เมื่อปี 2016 มีประเด็นเกี่ยวกับระบบการเข้าสู่ 
วิทยฐานะของครู ดังนี้ 

1) การแบ่งวิทยฐานะครูได้ใช้บทบาทในห้องเรียนเป็นเกณฑ์ แต่ยังขาดความชัดเจน  
ในการประเมินการขึ้นสู่แต่ละวิทยฐานะที่แสดงถึงความสามารถจริงของครู และไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพที่กำหนดโดยคุรุสภา 

2) เกณฑ์การเข้าสู่วิทยฐานะของครูยังไม่ให้น้ำหนักกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
แต่เน้นการเสนอเอกสาร รางวัลที่ได้รับ และจำนวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาของครู 

5.2 จากผลการศึกษาของ Jensen และคณะ เมื่อปี 2012 ได้มีข้อเสนอว่า การที่ครูจะมี
ตำแหน่งสูงขึ้นต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาการสอนและการวิจัยร่วมกันของครู 
การสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการพัฒนาคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง  
การประยุกต์ใช้หลักการและศาสตร์การสอนไปสู่ห้องเรียน 

6. หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงหลักการ และแนวคิดในเชิงวิชาการ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
จึงได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ โดยได้ดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

7. สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นจากนักวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดสำคัญในการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แล้วพบว่า หัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 

 7.1 Back to school คุณภาพการศึกษาต้องเริ่มที่ห้องเรียน การปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 

7.2 Focus on classroom การประเมินให้ดูที่ผลการปฏิบัติงานของครูในห้องเรียนดูที่สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานจริงของครู (Teacher performance) แผนการจัดการเรียนรู้ (Powerful Pedagogies)  
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Students Outcomes)  

7.3 Teacher as a key of success ครูเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จ 
ครูต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่ง 
และวิทยฐานะ ได้แก่ 
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7.3.1 ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute and Learn) โดยผู้ที่เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยต้องสามารถ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะ
วิชาชีพครู ในระหว่างที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

7.3.2 ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt).สามารถปรับประยุกต์ความรู้และศาสตร์การสอน
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน  

7.3.3 แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

7.3.4 ริเริ่ม พัฒนา (Originate and Improve) สามารถปรับปรุงพัฒนางานให้ดีกว่าเดิมได้ 
สอนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด  

7.3.5 คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) สามารถสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการทำงานในห้องเรียนให้ดีขึ้นได้ สอนให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

7.3.6 สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact).สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น
นอกเหนือจากห้องเรียน สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 

7.4 School as an Organization การจัดระบบการบริหารการจัดการในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้น
งานหลักของครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

7.4.1 ลดความซ้ำซ้อน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนกับการให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา 54) และการคงวิทยฐานะ (มาตรา 55) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน) 

7.4.2 School Professional Community การจัดทำ PLC เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะต้องทำให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ควรกำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย 

7.4.3 Support System ควรเป็นระบบ Online System ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจำเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่าง ๆ 

8. จากกรอบแนวคิดข้างต้น สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าครูที่มีศักยภาพนอกจาก 
จะต้องมีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะเต็มตามศักยภาพเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย จึงได้นำความคิดเห็นของนักวิชาการ
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู โดยครูต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตามระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวัง
ตามตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามแผนภาพที่ 1 และกำหนดกรอบแนวคิดเพ่ือวางระบบในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ตามแผนภาพที่ 2 และเชื่อมโยงระบบการประเมินต่าง ๆ ตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                ตำแหน่งครู 
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ประเมินค ำขอผ่ำนระบบ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง

ชนก./

ชนพ.

ชช./

ชชพ.

ประเมินค ำขอผ่ำนระบบ

และประเมินผลงำน

คณะกรรมกำร กศจ./

Admin สนง.เขต/ศธจ.

ส่วนรำชกำร

ชช./ชชพ.

แผนภำพท่ี 2 กรอบแนวคิดในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู

กำรประเมิน Performance Appraisal (PA) ครบระยะเวลำตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะท่ีขอ กำรประเมินวิทยฐำนะ

คณะกรรมกำร

Admin

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.

ทำงวิชำกำร
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบรบิทสถานศึกษา 
นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 

มุ่งเน้นการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
พิจารณาจาก
   1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ที่ผู้ขอได้จัดท าข้ึน
และน าไปใช้สอนจริง (PDF)
   2) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย

(1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน แสดงให้เห็นถึงระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง สอดคล้องกับแผน ตามข้อ 1)
     (2) ไฟล์วีดิทัศน์ท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรง
บันดาลใจในการจัดการเรียนรูต้ามข้อ 1) 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาจาก 
  - ผลงานหรือผลการปฏบิัติของผู้เรยีน ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล  
(ภายหลังจากการจัดการเรยีนรู้และการจัดการช้ันเรียน ตามไฟล์
วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เสนอไว้)

ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ (ชช./ชชพ.)
  - งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้หรือนวัตกรรมการจัด
การเรียนรู้ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF (ชช.)
  - งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้และนวัตกรรมการจัด
การเรียนรู้ อย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF (เป็นผลงานท่ี
เผยแพร่ผ่าน TCI ) (ชชพ.)

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

ผลการประเมิน

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
           ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู 
และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
   2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
การเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 

คณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง

ประเมินคงวิทยฐานะ (ม.55)

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป น
ประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน 

    1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ที่ขอรับการประเมิน
    2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
    3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

ผลงานที่ใช้เสนอขอรับการประเมิน

เลื่อนเงินเดือน

ประเด นท้าทาย
Based on Learning Outcomes

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง

Admin ส านศึกษา

ครู ไม่มีวิทยฐานะ
- ปรับประยุกต์การเรียนรูแ้ละการปฏิบัตงิานจน
ปรากฎผลลัพธ์กับผู้เรยีน ได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง
วิทยฐานะครูช านาญการ 
 - สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
  - สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้องผู้เรยีน
จนปรากฎผลเชิงประจักษ์
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
  - สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลีย่น
การจัดการเรียนรู้ จนท าให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น 
และให้ค าปรึกษาผู้อื่น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
  - สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และ
ขยายผลจนน าไปสู่การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ

แสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
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ทั้งนี้ ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีความเชื่อมโยงบูรณาการกับระบบการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
และการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมโยงของระบบการประเมิน ตามแผนภาพที่ 3 
  

แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 
                ทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จะเป็นประโยชน์  
กับผู้เรียน สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ตามระดับวิทยฐานะ และทำให้กระบวนการพัฒนาเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร  

2. ครูและผู้บริหารเข้าถึงห้องเรียนมากขึ้น ทำให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของแต่ละห้องเรียน สามารถนำมากำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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3. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้ข้าราชการครูได้ทราบถึง
จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งจะทำให้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน และสามารถนำผลการพัฒนามาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นการลดภาระการจัดทำเอกสาร ประหยัดงบประมาณ
ในการประเมิน และทำให้ระบบการประเมินโดยรวมมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น  

5. เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ (Alignment and Coherence) ในระบบการประเมินวิทยฐานะ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน  
ลดความซ้ำซ้อน และงบประมาณในการประเมิน 

6. ทำให้ มี Big data ในการบริหารงานบุคคลในหลายมิติ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญ 
ในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สำหรับคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภาระงานตำแหน่งคร ู

 1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
โดยจำแนกออกเป็น 

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ   

 1.2 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
 1.3 รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
 1.4 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  
ตอนที่ 2 การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ข้าราชการครูทุกคนต้องจัดทำข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
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ตอนที่ 3 การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ดำเนินการตามรายละเอียดคำชี้แจง 
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง และคำชี้แจงการดำเนินการประเมินเพื่อขอ 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน  

โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน 
ต่อผู้รับการประเมิน 1 ราย ประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการนี้กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูทุกคนจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
กับผู้บังคับบัญชาทุกปีงบประมาณ โดยผลการประเมินสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้ ดังนี้  

1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่กำหนดไว้ในหมวด 3 – หมวด 4 และแนวปฏิบัติการดำเนินการ
ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่กำหนดไว้ในหมวด 5 แล้วแต่กรณี  

2. ใช้ผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู เพ่ือดำรงไว้ซึ่งความรู้
ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามนัย
มาตรา 55 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 6 

3. ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน   

ตอนที่ 4 การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มี  
การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย 
โดยกำหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้มีการประเมินด้านที่ 3 

ด้านผลงานวิชาการด้วย 
การปรับปรุงผลงานทางวิชาการต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่  1  

และด้านที่ 2 แล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ 3 เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผล  
การประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัย
ที่สามารถปรับปรุงได้ ต้องไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติ
ให้ปรับปรุงโดยให้ปรับปรุง 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านระบบ DPA ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ทราบ  
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ตอนที่ 1 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครู 

- แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

- รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

- ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

 

 

 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู

มีวิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีก ารให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางก ารศึกษา  ต าแหน่งครู 

เล่ือนเป็นวิทยฐานะครู เช่ียวชาญและวิทยฐ านะครูเ ช่ียวชาญพิเศษ  
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แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
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รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

 

ก.ค.ศ. กำหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพ่ือใช้ในการประเมินคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ไว้ดังนี้ 

1. ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน  
กำหนดให้มีรูปแบบการจัดทำและคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 

 1.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ข้าราชการครูได้จัดทำขึ้นหลังจากที่ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่งแล้ว โดยข้าราชการครูสามารถเลือกได้ว่าจะนำไฟล์วีดิทัศน์คาบการสอน
ในห้องเรียนใด คาบใด มานำเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ตามระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นำเสนอต้องสามารถสะท้อน
สมรรถนะของข้าราชการครู ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในวิชาชีพครู ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเด็น 
ที่ท้าทายในการจัดการเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษาที่ได้ทำข้อตกลงในการพัฒนางานไว้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.2 การถ่ายทำวีดิทัศน์บันทึกการสอน  
  กำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้ 

1) รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ต้องเป็นการบันทึกระหว่างปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ในสถานที่จัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบห้องเรียนทั่วไป หรือห้องเรียนออนไลน์  
หรือห้องเรียนนอกสถานที่ หรือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยให้ใช้กล้องถ่ายทำ
แบบตัวเดียว (Single video camera) ไม่มีส่วนนำใด ๆ ของวีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก  
(ยกเว้น เสียงอันเกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้) ไม่มีการหยุดการถ่ายทำ (One - Take recording) ไม่มีการตัดต่อ  
(Un - Editing) ไม่มีการเดินกล้องตามครูหรือนักเรียน ไม่มีการเคลื่อนย้ายมุมกล้องและให้บันทึกวีดิทัศน์จากมุมกล้อง
นั้นตลอดคาบการสอน เน้นภาพมองแบบตานก (Bird Eye - view - Long shot view) และไม่มีการแต่งเติมภาพ
ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น  

 มุมกล้องเสนอแนะในการถ่ายทำวีดิทัศน์บันทึกการสอน/การจัดการเรียนรู้ ควรเป็นภาพที่ถ่าย 
จากมุมขวาหรือมุมซ้ายด้านหน้าของห้อง หรือสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ สาดมุมกล้องไปด้านหลัง ซึ่งจะทำให้มี
พ้ืนที่มุมกล้องเห็นภาพรวมทั้งห้องหรือสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนมากที่สุด โดยการถ่ายทำภาพ 
และเสียงของครูและนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความดังชัดเจนมากพอที่จะแสดงให้เห็ น 
และเข้าใจสภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแม่นตรง ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง 
โดยข้าราชการครูอาจใช้ไมโครโฟนในระหว่างการสอน/การจัดการเรียนรู้ ด้วยก็ได้ นอกจากนี้ให้คำนึงถึงแสงสว่าง
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ของพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจสภาพการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ได้อย่างถูกต้อง   

กรณีที่ ข้ าราชการครูประสงค์จะนำการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มานำเสนอ  
ให้ดำเนินการตามรูปแบบข้างต้น โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สอน/ 
การจัดการเรียนรู้ ตลอดคาบการสอน 

2) เนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ อาจได้มาจากการเปิดชั้นเรียนตามปกติ หรือตามกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นธรรมชาติ เน้นการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพ ที่ให้เห็นภาพองค์รวม  
ของผู้เรียนครบทุกคน บรรยากาศสถานที่จัดการเรียนรู้ กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ครูเริ่มจัดการเรียนรู้จนสิ้นสุด
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสมบูรณ์ของครูผู้สอน โดยให้ยึดตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญ 
สำหรับความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขการกำหนดเวลาของคาบการสอนของสถานศึกษา  

3) ลักษณะสำคัญทางเทคนิคของไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน  
(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ

ประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจริง   
(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4  
(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามแผนจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นไป 

ตามคาบการสอน ตามบริบทการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมแล้วไม่เกิน 60 นาท ี
โดยให้ข้าราชการครู ส่งไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน จำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้น  

2. ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่เสนอ กำหนดให้มีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้   
 2.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ใช้ประกอบไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการครู 
สามารถนำเสนอข้อมูลที่สะท้อนถึงการได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่สอดคล้องกับไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน 
ตามข้อ 1 หรือการได้มาซึ่งประเด็นปัญหาที่ท้าทาย วิธีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามประเด็นที่ท้าทาย 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงมาสู่ไฟล์วีดิทัศน์หลัก (Main Video - Teacher : MVT) เพื่อให้เข้าใจเบื้องหลัง 
การทำงานของข้าราชการครูมากขึ้น ตามบริบทของนักเรียน ห้องเรียน สถานที่จัดการเรียนรู้ และวิชา/
สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ข้าราชการครูรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้พบสภาพปัญหาในการจัด 
การเรียนรู้ หรือมีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามไฟล์วีดิทัศน์ที่เสนอการจัดกิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ดังกล่าว มีประเด็นการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน แสดงให้เห็นว่าเกิดผลการปฏิบัติที่ดี   
(Best practice) โดยอาจนำเสนอร่องรอยการดำเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ที่เกิดจากการทำงานร่วมกับเพ่ือนครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ กลยุทธ์การออกแบบการพัฒนาและหรือ 
การแก้ปัญหาผู้เรียน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล หรืออาจนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  
ที่ประสบความสำเร็จ (Intervention) ก็ได้  
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2.2 การถ่ายทำวิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ  

 กำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสำคัญทางเทคนิค ดังนี้ 
1) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ

ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ต้องเป็นการบันทึกภาพข้าราชการครู ซ่ึงเป็นผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน เป็นผู้นำเสนอจริงแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น  
โดยการนำเสนอให้เป็นลักษณะการอธิบายการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งข้าราชการครู 
จะต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
ระหว่างการนำเสนอ หรือการบรรยาย ให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนนำ (Title)  
ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนำเสนอ  
ทั้งนี้ อาจใช้การนำเสนอผ่านโปรแกรมการนำเสนอต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม Power point, Keynote, Google Slide 
หรือโปรแกรมการนำเสนออ่ืน ๆ ก็ได้ 

2) ลักษณะทางเทคนิคของไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 
ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ 

(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ
ประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจริง   

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4  
(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที  

 3. ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ 
กำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ 
3.1.ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นไฟล์วิดีทัศน์  

ที่ข้าราชการครูได้นำเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้ เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้  
และการจัดการชั้นเรียน ตามที่ได้เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์วีดิทัศน์ตามข้อ 1 
และข้อ 2 ไว้แล้ว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่ท้าทายที่ได้ทำข้อตกลงในการพัฒนางานไว้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา 
อันแสดงถึงที่มาของปัญหาซึ่งได้มีกระบวนการกำหนดหรือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีร่องรอยหลักฐาน 
ที่เชื่อถือได้ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย
ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ จากนั้น ให้ข้าราชการครูนำเสนอผลงาน/ ร่องรอย/ชิ้นงานของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายว่า
ได้รับการพัฒนาจนเกิดร่องรอยที่สะท้อนออกมาซึ่งอาจจะสำเร็จมากหรือสำเร็จน้อยก็ได้ แต่ให้มีการนำเสนออย่าง
น้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย อย่างสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ โดยให้นำเสนอร่องรอย/ชิ้นงาน/ผลงานของ
ผู้เรียนที่มีพัฒนาการที่สอดคล้องกับประเด็นท้าทายฯ และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในปีงบประมาณนั้น ๆ 
โดยผลงานของผู้ เรียนอาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรนำเสนอผลงานของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  
ทั้งท่ีประสบความสำเร็จมากและประสบความสำเร็จน้อย ซึ่งจะทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแต่ละคน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าที่จะเป็นผลงานกลุ่มหรือผลงานในภาพรวม  
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3.2 การส่งไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ข้าราชการครู
สามารถส่งผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF  
รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์  ดังนี้ 
 1) กรณีเสนอไฟล์วีดิทัศน์ กำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ 

(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ
ประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจริง โดยสามารถใส่คำบรรยายด้านล่างของวีดิทัศน์ได้ 

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4  
(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที  

2) กรณีเสนอไฟล์ PDF ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า 
3) กรณีเสนอไฟล์รูปภาพ ให้มีคำอธิบายใต้รูปภาพ และมีจำนวนไม่เกิน 10 ภาพ 
 

ทั้งนี้ ในการส่งไฟล์ดิจิทัลดังกล่าว หากจะส่งเป็นไฟล์วีดิทัศน์ให้ส่งได้เพียง 1 ไฟล์ และสามารถ
ส่งไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ ได้อีกไม่เกิน 2 ไฟล์ หากจะเสนอเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ไม่ใช่ไฟล์วีดิทัศน์สามารถส่งได้
ไม่เกิน 3 ไฟล์  
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ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
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ตอนที่ 2 
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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คำชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู 

ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้  

ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ  

ที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ 

ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ การแก้ปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือการสร้าง

การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา 

นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกำหนดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 

เพ่ือให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการ

ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ข้าราชการครูย้าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   

ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิม ให้ดำเนินการดังนี้ 

1. กรณีที่ข้าราชการครูย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

กับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ในสถานศึกษาท่ีย้ายไปดำรงตำแหน่ง 

2. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้จัดทำ

ข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่งครูกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิม 

ให้ข้าราชการครูจัดทำรายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่  
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. ....  ึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดทำข้อตกลง  

ชื่อ.........................................................นามสกุล...................... ...........................................ตำแหน่งครู  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด.................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตราเงินเดือน ............. บาท  

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด 
การเรียนรู้จริง) 

 

   ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
   ห้องเรียนปฐมวัย 
   ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
   ห้องเรียนสายวิชาชีพ    
   ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็นตำแหน่ง

ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 ฯลฯ  

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 

PA 1/ส 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง  

การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้

ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา การดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบตัิงาน
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา  
และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ทีด่ีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 

การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการนำความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน .ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบท 

และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม 

ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้  

โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
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3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง 
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการเรียนรู้
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น 
(ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง ............................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
 ..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล  
 ..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...  
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

3.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................……… 
3.2 เชิงคุณภาพ 

.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 

 

ลงชื่อ........................................................................  
          (.........................................................................)  

ตำแหน่ง................................................................... 
                ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 
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ความเห นของผู้อำนวยการส านศึกษา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
    

ลงชื่อ........................................... ............................. 
          (.........................................................................)  

ตำแหน่ง...................................................................  
                  ................/.............../................... 
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดทำข้อตกลง  

ชื่อ.........................................................นามสกุล..............................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา......................................................................... สังกัด....................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................ อัตราเงินเดือน ................ บาท  

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด 
การเรียนรู้จริง) 

   ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
   ห้องเรียนปฐมวัย 
   ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
   ห้องเรียนสายวิชาชีพ    
   ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย   
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  

 ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  ......... ชั่วโมง/สัปดาห ์
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์  

 

PA 1/ส 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง  
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา การดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบตัิงาน
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา  
และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ทีด่ีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 

การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการนำความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน .ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบท 

และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม

ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ งได้   

โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
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3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง  
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 

 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการ 
คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง ............................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล  
................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ................................  
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

3.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................……… 
3.2 เชิงคุณภาพ 

.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 

ลงชื่อ........................................................................  
          (.........................................................................)  

ตำแหน่ง...................................................................  
                ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 
 

 
 



- 55 - 
 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
    

ลงชื่อ........................................................................  
          (.........................................................................)  

ตำแหน่ง...................................................................  
                  ................/.............../................... 
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. ....  ึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 
ผู้จัดทำข้อตกลง  
ชื่อ.................................................นามสกุล.............................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศกึษา...................................................................... สงักัด............................................. ............................ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........... อัตราเงินเดือน ................................. บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด 
การเรียนรู้จริง) 

   ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
   ห้องเรียนปฐมวัย 
   ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
   ห้องเรียนสายวิชาชีพ    
   ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย   
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  

ซ่ึงเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา........................... จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา............................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา............................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จำนวน  ........... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน ........ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง  

การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้

ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา การดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 

การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการนำความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน .ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบท 

และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม

ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้   

โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
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3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง  
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวั งของวิทยฐานะ 
ชำนาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง ............................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................

................................................................................................................ ..............................................................  
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล  
............................................................................................................................. ...................

.............................................................................................................................................. ................................ 
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

3.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................……… 
3.2 เชิงคุณภาพ 

............................................................................................................................. ........
..................................................................................................................... .........................................................  

 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
          (.........................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
                ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 
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ความเห นของผู้อำนวยการส านศึกษา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
 

                              ลงชื่อ........................................................................  
          (.........................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
                  ................/.............../................... 
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดทำข้อตกลง  

ชื่อ.........................................................นามสกุล..................... ......................ตำแหน่งคร ูวทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สังกัด............................. ............................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................. อัตราเงินเดือน .............. บาท  

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด 
การเรียนรู้จริง) 

   ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
   ห้องเรียนปฐมวัย 
   ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
   ห้องเรียนสายวิชาชีพ    
   ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย   

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   

ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา........................... จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา............................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา............................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จำนวน  ........... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน ........ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง  

การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้

 ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา การดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบตัิงาน
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา  
และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 

การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการนำความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน .ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบท 

และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม

ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้   

โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
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3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง  
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นสำคญั โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
คือ การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี  
และให้คำปรึกษาผู้อื่น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง ............................................................................................................ .... 
.................................................................................................................................................. ............................ 

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล  
................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

3.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................……… 
3.2 เชิงคุณภาพ 

.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 

ลงชื่อ........................................................................  
          (.........................................................................)  

ตำแหน่ง...................................................................  
                ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 
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ความเห นของผู้อำนวยการส านศึกษา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
    

 
ลงชื่อ...................................................................... .. 

          (.........................................................................)  
ตำแหน่ง...................................................................  

                  ................/.............../................... 
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดทำข้อตกลง  

ชื่อ.........................................................นามสกุล...................... ...........ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
สถานศึกษา............................................................................... สังกัด.................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........... อัตราเงินเดือน ................................. บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด 
การเรียนรู้จริง) 

   ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
   ห้องเรียนปฐมวัย  
   ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
   ห้องเรียนสายวิชาชีพ    
   ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย   
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ   

ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา........................... จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา............................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา............................ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จำนวน  ........... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน ........ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

 

 

PA 1/ส 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง  

การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  
การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน และการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้

ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา การดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบตัิงาน
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา  
และการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 

การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการนำความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน .ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบท 

และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา  
และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม

ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ งได้   

โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
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3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง  
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ  
เชี่ยวชาญพิเศษ คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และขยายผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้คำปรึกษาผู้อื่นและเป็นผู้นำ  

ประเด็นท้าทาย เรื่อง ............................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ............................................................................................................................................... ...

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล  
 ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ....................  
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

3.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................……… 
3.2 เชิงคุณภาพ 

.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 

 
ลงชื่อ........................................................................  

          (.........................................................................)  
ตำแหน่ง................................................................... 

                ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 
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ความเห นของผู้อำนวยการส านศึกษา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. .......................... 
          (.........................................................................)  

ตำแหน่ง...................................................................  
                  ................/.............../................... 
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ตอนที่ 3 
- การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

- การดำเนนิการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 

ว 9/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
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คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู ตามระดับการปฏิบัติ 

ที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
ให้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่กำหนด 

1. องค์ประกอบการประเมิน มี 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน ) 

ประกอบด้วย  
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของตำแหน่งครู ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ทั้ง 3 ด้าน จำนวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จำนวน 3 ตัวชี้วัด 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้ 
1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตำแหน่งและวิทยฐานะ  
ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 

ตำแหน่ง ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  รายละเอียด 

ครูผู้ช่วย 
 

ปฏิบัติและเรียนรู้  (Execute & Learn) 
สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัตไิดต้ามมาตรฐาน
ตำแหน่ง  

คร ู
 

ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 
สามารถปรับประยุกต์การจดัการเรียนรู้และปฏบิัติงาน 
จนปรากฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 

 ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง รายละเอียด 

ครูชำนาญการ แก้ไขปญัหา (Solve the Problem) สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครูชำนาญการพเิศษ ริเริม่ พัฒนา (Originate & Improve) สามารถริเริ่มพัฒนาคณุภาพการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

ครูเช่ียวชาญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 
สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลีย่น ให้คุณภาพ
การเรยีนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างท่ีดี และให้คำปรึกษาผู้อื่น 

ครูเช่ียวชาญพิเศษ สรา้งการเปลีย่นแปลง (Create an Impact) 
สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่ และขยายผล 
จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี  
ให้คำปรึกษาผู้อื่น และเป็นผู้นำ 

 

สำหรับกรรมการประเมิน PA 
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สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครู ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนดกับผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ  
ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จากการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงาน

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นการประเมิน 
จากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงาน และหลักฐาน ที่แสดงว่าผู้ขอรับการประเมิน
ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้น 

จากการเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 
1 ปฏิบัตไิดต้่ำกว่าระดับ 

ที่คาดหวังมาก 
ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ 
ที่ดำรงอยู ่

2 ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับ 
ที่คาดหวัง  

มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่งในตัวช้ีวัดนั้นอยู่บ้าง แต่ไม่ครบถ้วน  
และไม่มีคณุภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ 

3 ปฏิบัติได้ตามระดับ 
ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมีคณุภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง/
มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่  

4 ปฏิบัตไิดสู้งกวา่ระดับ 
ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมีคณุภาพสูงกว่ามาตรฐานตำแหน่ง/
มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต ม 10 คะแนนเต ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 
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2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  

2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ  

2.2 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผู้สอน 

จากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ 

ความสามารถเหมาะสม จำนวน 2 คน เป็นกรรมการประเมิน  

3. วิธีการประเมิน 

ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ละรอบ

การประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ทั้งนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน การสังเกตการสอน 

ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ เรียนรู้ 

บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดข้ึน

จากการเรียนรู้ โดยข้าราชการครูไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการประเมิน 

4. เกณฑ์การตัดสิน 

ข้าราชการครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน 

ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู  
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ........... บาท  

 

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคณุภาพ     
             ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้     เกณฑผ์่าน 
ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
            มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรยีนรู้ใหส้อดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เตม็ตามศักยภาพ 
โดยมีการปรับประยุกตใ์ห้สอดคล้องกับบริบทของส านศึกษา 
ผู้เรียน และท้อง ิ่น 

    

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้อง 
กับบริบทของส านศึกษา ผู้เรียน และท้อง ิ่น 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     มีการอำนวยความสะดวกในการเรยีนรู้ และส่งเสรมิ

ผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน 
โดยมีการปรับประยกุต์ให้สอดคลอ้งกับความแตกต่างของผู้เรียน 

1.4 สรา้งและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 

แหล่งเรียนรูส้อดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการปรับประยุกต์ 
ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และทำให้ผูเ้รยีน 
มีทักษะการคดิและสามารถสรา้งนวตักรรมได ้

 

PA 2/ส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 มีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรยีนรู้ ให้ผูเ้รียนพัฒนาการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

     มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อคณุภาพผู้เรยีน 

1.7 จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน 
 มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  

ให้เกดิกระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทกัษะการทำงาน ทักษะการเรยีนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  

1.8 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
     มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม  
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้      

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
      มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  

เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนบัสนุนการเรยีนรู้  และพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 

    

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
     มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสาน

ความร่วมมือกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียน   
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา  
     ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษา  
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย        

และหรือสถานประกอบการ  
     ประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย  

และหรือสถานประกอบการ เพื่อรว่มกันพัฒนาผู้เรยีน   
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง เพื่อใหม้ีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู้  

     

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู้  

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ( 40 คะแนน) 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)       
พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)     

2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไดค้รบถ้วน 

ถูกต้อง เช่ือถือได ้และปรากฏผลตอ่คุณภาพผูเ้รยีนไดต้ามข้อตกลง 

    

                                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 
 

 
          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

                    (..................................................................) 
   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 
 
1. จุดเด่น  

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
3. ข้อคิดเห น 

..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 

          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
         (..................................................................) 

   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................นามสกุล...........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ........... บาท  

 

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคณุภาพ     
              

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้      เกณฑผ์่าน 
ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
            มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรยีนรู้ใหส้อดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการเรยีนรู้ตามหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ  
โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของส านศึกษา ผู้เรียน และท้อง ิน่ และสามาร แก้ไขปญัหา
ในการจัดการเรียนรู้ได้  

    

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้  
ที่สามารถแกไ้ขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียน 
มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     มีการอำนวยความสะดวกในการเรยีนรู้ และส่งเสรมิ

ผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน 
โดยมีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหา 
ในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบ 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 
 

PA 2/ส 



- 81 - 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.4 สรา้งและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้ สามาร แก้ไขปัญหา
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำใหผู้้เรียนมีทักษะการคิด 
และสามารถสร้างนวัตกรรมได ้

     

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
    มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้  

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

   มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแกไ้ขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพผูเ้รยีน 
และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์  
มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1.7 จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน 
      มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 

ความแตกต่างผู้เรียนเป นรายบุคคล สามาร แก้ไขปัญหา 
การเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน  
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ  
และเทคโนโลยี  

1.8 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
    มีการอบรมบ่มนสิัยใหผู้้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม  
โดยคำนึง ึงความแตกต่างของผู้เรียนเป นรายบุคคล  
และสามาร แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้       
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
  มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  

โดยมีข้อมูลเป นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 

    

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบคุคล  

และประสานความร่วมมือกับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
และแก้ไขปญัหาผู้เรียน   

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
   ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษา     
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย        

และหรือสถานประกอบการ  
   ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย  

และหรือสถานประกอบการ เพื่อรว่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีน 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน และนำผลการพฒันาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลตอ่คุณภาพผู้เรยีน 

    

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจดัการเรียนรู้  

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู้  
ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ( 40 คะแนน) 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)       
พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)     

2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไดค้รบถ้วน 

ถูกต้อง เช่ือถือได ้และปรากฏผลตอ่คุณภาพผูเ้รยีนไดต้ามข้อตกลง 

    

                                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 

 
                     (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 

               (..................................................................) 
  ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 
 
1. จุดเด่น  

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
3. ข้อคิดเห น 

..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 

          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
         (..................................................................) 

   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท  

 

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคณุภาพ     
              

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้      เกณฑผ์่าน 
ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
         ริเร่ิม พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ใหส้อดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหา 
ในการจดัการเรยีนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรร นะและการเรียนรู้
เต มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น  
และเป นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

    

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 ริเร่ิม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น

ผู้เรียนเป นสำคัญ สามารถแก้ไขปญัหาและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสรา้งแรงบันดาลใจ และเป นแบบอย่างท่ีดี 
ในการออกแบบการจัดการเรยีนรู ้

 

 

 

PA 2/ส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ ทำให้ผูเ้รียน
ได้พัฒนาเตม็ตามศักยภาพ เรยีนรู้และทำงานรว่มกนั มีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์ความรูด้้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ  
และเป นแบบอย่างท่ีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

1.4 สรา้งและหรอืพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้  
     มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้ สามาร แก้ไข
ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผูเ้รยีนมีทักษะการคิด 
และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ และเป นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง 
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู ้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
    มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

การเรยีนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม  
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ และนำผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้  
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป นแบบอย่างที่ดี
ในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

    มีการริเร่ิม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์  
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรียน 
และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป นแบบอย่างท่ีดี
ในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

1.7 จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน 
        มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนาการจัดบรรยากาศ  
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต  
ทักษะการทำงาน ทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม ทักษะ  
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และเป นแบบอย่างท่ีดี 
ในการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.8 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
    มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม  
โดยริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบคุคล 
และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเป นแบบอย่างที่ดี
ในการอบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรยีน 

     

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้      
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
     มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูล

สารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปญัหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และเป นแบบอย่างที่ดี 

    

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
    มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกับผู้เรยีนรายบุคคล  

และประสานความร่วมมือกับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
และแก้ไขปญัหาผู้เรยีน และริเร่ิมโครงการหรือจัดกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และเป นแบบอย่างที่ดี  

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
    ร่วมปฏบิัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา

เพื่อยกระดบัคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา โดยมกีารพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
และเป นแบบอย่างที่ดี 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย        
และหรือสถานประกอบการ  

   การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย  
และหรือสถานประกอบการ เพื่อรว่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีน และเป นแบบอย่างท่ีดี 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอน และเป นแบบอยา่งที่ดี 
 

    



- 88 - 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ และเป นแบบอย่างที่ดี 

     

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู้  
ที่มีผลต่อคุณภาพผูเ้รียน และเป นแบบอย่างท่ีดี 

    

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ( 40 คะแนน) 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)       
พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)     

2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไดค้รบถ้วน 

ถูกต้อง เช่ือถือได ้และปรากฏผลตอ่คุณภาพผูเ้รยีนไดต้ามข้อตกลง 

    

                                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 

 
          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

         (..................................................................) 
   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 
 
1. จุดเด่น  

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
3. ข้อคิดเห น 

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
 

          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
         (..................................................................) 

   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................นามสกุล..................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท  

 

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคณุภาพ     
              

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้     เกณฑผ์่าน 
ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
        รเิริ่ม คดิค้น พัฒนารายวชิาและหน่วยการเรยีนรู้  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น  
เพื่อแกไ้ขปญัหาในการจดัการเรยีนรู ้ทำใหผู้้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ
และการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้คณุภาพการจดั 
การเรยีนรู้สูงขึ้น เป นแบบอย่างท่ีดี และสามาร ให้คำปรึกษา 
กับผู้อื่นในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

    

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 ริเริ่ม คิดค้น ปรับเปลี่ยน การออกแบบการจัด 

การเรยีนรู้ โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั สามารถแก้ไขปญัหา 
และพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอนัพึงประสงค์ 
และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสตูร มีกระบวนการคดิและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ เป นแบบอย่างท่ีดี
และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อืน่ ในการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ 

 

 

 

PA 2/ส 



- 91 - 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  มีการรเิริ่ม คดิค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน นวัตกรรม  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาในการจัด 
การเรยีนรู้ ทำให้ผูเ้รียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้ 
และทำงานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง และสรา้งแรงบันดาลใจ เป นแบบอย่างท่ีดี 
และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
และแหล่งเรียนรู้  

     มีการรเิริ่ม คดิค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
สามารถแกไ้ขปญัหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำใหผู้้เรียน 
มีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ เป นแบบอย่างที่ดี 
และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อืน่ในการสร้างและหรือพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 มกีารริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบการวัด 

และประเมินผลการเรยีนรูต้ามสภาพจริง ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ และนำผล 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัด 
การเรยีนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป นแบบอย่างท่ีดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่น  
ในการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจยัเพื่อแกไ้ขปญัหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

     มีการริเริม่ คิดค้น วิเคราะห ์สังเคราะห์ และหรือวิจัย  
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรยีน  
และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยมาใช้ 
แก้ไขปญัหาหรือพัฒนา ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาคณุภาพการจัดการเรยีนรูใ้ห้สูงขึ้น เป นแบบอย่างที่ดี 
และสามาร คำปรึกษากับผู้อืน่ในการ ศึกษา วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และหรือวิจยัเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.7 จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน 
        มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยนการจัดบรรยากาศ 
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้รยีน ให้เกดิกระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ  
และเทคโนโลยี เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษา 
กับผู้อื่นในการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

     

1.8 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
    มีการอบรมบ่มนสิัยใหผู้้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม  
โดยริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การดำเนินการ 
ที่มีประสิทธภิาพ คำนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรยีนได้ เป นแบบอย่างท่ีดี 
และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อืน่ในการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้      

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
   มีการรเิริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การจัดทำ

ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปญัหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน เป นแบบอย่างท่ีดีและสามาร ให้คำปรึกษา 
กับผู้อื่นได้ 

    

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  
    มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกับผู้เรยีนรายบุคคล  

และประสานความร่วมมือกับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
และแก้ไขปญัหาผู้เรยีน และริเริ่มโครงการหรือจดักิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา  
    ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษา  
โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร  
ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย        
และหรือสถานประกอบการ  

   การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย  
และหรือสถานประกอบการ เพื่อรว่มกันแก้ไขปญัหา และพัฒนาผูเ้รยีน 
เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ       
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอน เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษา 
กับผู้อื่นได้ 

     

3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

    นำผลจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางวิชาชีพมาใช้  
เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างหรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
เป นแบบอย่างที่ดี และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรยีนรู้ ที่มผีลต่อคณุภาพผู้เรียน เป นแบบอย่างที่ดี  
และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อืน่ได้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ( 40 คะแนน) 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)       
พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)     

2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไดค้รบถ้วน 

ถูกต้อง เช่ือถือได ้และปรากฏผลตอ่คุณภาพผูเ้รยีนไดต้ามข้อตกลง 

    

                                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 

 
          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

         (..................................................................) 
   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 
 
1. จุดเด่น  

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
3. ข้อคิดเห น 

..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

 
          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

         (..................................................................) 
   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท  

 

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคณุภาพ     
              

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้     เกณฑผ์่าน 
ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
        รเิริ่ม คดิค้น พัฒนารายวชิาและหน่วยการเรยีนรู้  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น  
เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ ทำให้ผู้เรยีนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คณุภาพ 
การจัดการเรยีนรูสู้งขึ้น  เป นแบบอย่างท่ีดี และสามาร  
ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

    

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 ริเริ่ม คิดค้น ปรับเปลี่ยน การออกแบบการจัดการเรยีนรู้ 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพ
การจัดการเรยีนรู้ใหสู้งขึ้น เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสรา้งแรงบันดาลใจ และเป นแบบอย่างท่ีดี 
และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 

PA 2/ส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 มีการริเริม่ คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน นวัตกรรม  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการจัด 
การเรยีนรู้ ทำให้ผูเ้รียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้ 
และทำงานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู ้
ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ เผยแพร่และขยายผลนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เป นแบบอย่างท่ีดี และสามาร  
ให้คำปรึกษากับผู้อื่น สร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

     

1.4 สรา้งและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
 มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน สื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
สามารถแกไ้ขปญัหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำใหผู้้เรียน 
มีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ เผยแพร่และขยายผล  
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลย ีเป นแบบอย่างท่ีดีและสามารถ 
ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการสรา้งและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้

    

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้    
 มีการรเิริ่ม คดิค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบการวัด 

และประเมินผลการเรยีนรูต้ามสภาพจริง ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ และนำผล 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนพฒันาการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่น 
ในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้

    

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

    มีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย  
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรยีน และนำผล
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยมาใช้แก้ไขปญัหา
หรือพัฒนา ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ให้สูงขึ้น มกีารเผยแพร่และขยายผล
นวัตกรรมและงานวิจัยจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวชิาชีพ  
เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร คำปรึกษากับผู้อื่นในการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.7 จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน 
 มีการรเิริม่ คดิค้น พัฒนา ปรบัเปลี่ยน การจดับรรยากาศ 

ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้รยีน ให้เกดิกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ  
และเทคโนโลยี เป นแบบอย่างท่ีดีและสามาร ให้คำปรึกษา 
กับผู้อื่นในการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

     

1.8 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
   มีการอบรมบม่นิสัยใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม  
โดยริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การดำเนินการ 
ที่มีประสิทธภิาพ คำนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรยีนได้ เป นแบบอย่างท่ีดี
และสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อืน่ในการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 

    

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้      
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
  มีการริเริม่ คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การจัดทำข้อมูล

สารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจบุัน  
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปญัหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน เป นแบบอย่างท่ีดีและสามาร ให้คำปรึกษา 
กับผู้อื่นได้ 

    

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
    มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกับผู้เรยีนรายบุคคล  

และประสานความร่วมมือกับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
และแก้ไขปญัหาผู้เรยีน และริเริม่โครงการหรือจดักิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 

    

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
    ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ  ของสถานศึกษา 

เพื่อยกระดบัคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
เป นแบบอย่างท่ีดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย        
และหรือสถานประกอบการ  
 การประสานความร่วมมือกับผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย  

และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
เป นแบบอย่างที่ดีและสามาร ใหค้ำปรึกษากับผู้อืน่ได้ 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครู 
และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน เป นแบบอย่างท่ีดี 
สามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่น และเป นผู้นำในวงวิชาชีพ 

    

3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 นำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้  

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างหรือปรบัเปลี่ยนนวตักรรม 
การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
เป นแบบอย่างท่ีดี สามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่น และเป นผูน้ำ 
ในวงวิชาชีพ 

  3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทกัษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู้  
ที่มีผลต่อคุณภาพผูเ้รียน เป นแบบอย่างที่ดี สามาร ให้คำปรึกษา
กับผู้อื่น เป นผู้นำและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ  
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ( 40 คะแนน) 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)       
พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)     

2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไดค้รบถ้วน 

ถูกต้อง เช่ือถือได ้และปรากฏผลตอ่คุณภาพผูเ้รยีนไดต้ามข้อตกลง 

    

                                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 

 
          (ลงชื่อ)........................................................ กรรมการผู้ประเมิน 

         (..................................................................) 
   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................. 
 
1. จุดเด่น  

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 

 
3. ข้อคิดเห น 

..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................  

 
          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

         (..................................................................) 
   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
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แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....................  

(ระหว่างวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. .........ถึงวนัที่.........เดือน............................. .พ.ศ. ........) 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ............................................นามสกุล..........................................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะ................................  
สถานศึกษา................................................................. สังกัด.............................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... อัตราเงินเดือน ......... บาท  
ภาระงาน     เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด     ไมเ่ป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

ผลการประเมิน 
การประเมินข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน 
คะแนนเต ม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

60    เกณฑผ์่านต้องได้คะแนน 
จากกรรมการแตล่ะคน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

40    

รวม     

 
สรุปผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน จากกรรมการ 3 คน     ผ่านเกณฑ์     ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการผู้ประเมิน  
(......................................................)  
วันที่.....เดือน......................พ.ศ. ...... 

 
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการผู้ประเมิน    (ลงชื่อ)............................................กรรมการผู้ประเมิน 

  (..........................................)                                (........................................)  
   วันที่....เดือน..............พ.ศ. ...                               วันที่....เดือน..............พ.ศ. ... . 

 

 

 

 

PA 3/ส 

สำหรับกรรมการประเมิน PA 
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คำชี้แจงการดำเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู (ว 9/2564) หมวด 5 ได้กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ข้าราชการครูที่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบตามจำนวนรอบการประเมิน 
ที่กำหนดไว้ในหมวด 3 และ หมวด 4 แล้วแต่กรณี สามารถนำผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 3 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 21/2560 แล้วแต่กรณี มารายงานรวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 9/2564 ดังนั้น เพ่ือให้มีความชัดเจนในการดำเนินการประเมินและการรายงานผลการประเมินดังกล่าว 
ก.ค.ศ. จึงมีมติให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สามารถนำมารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู  
ที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ที่ได้ประเมิน 
รายปีการศึกษาไว้แล้ว และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ปีการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี 
สามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี้ 

 

ก. การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 
1. กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 

แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
1.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่าระดับ
คุณภาพที่ได้เป็นคะแนน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552  
โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 
กับปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) 
ในแต่ละวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว  

1.2 นำผลการประเมินตามข้อ 1 .1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ 
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้  
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(1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 (ว 17/2552) 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติ  
1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรยีน 
1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน 
1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา 

ที่สอน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 

 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 

 
 

(10) 
(10) 
(10) 

 

 
 

……… 
……… 
……… 

 
 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 

1.1 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  

1.2 ระดับ/คะแนนพัฒนาการก่อนเรียน 
และหลังเรียนในปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมา  

1.3 ผลการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ/เขต 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
(10) 

 
(10) 

 
(10) 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาพิเศษ 
        1.1 ความสามารถในพัฒนาการด้านตา่ง ๆ  
        1.2 การบริการที่จัดให้กับผูเ้รียน 

 
…………………………. 
…………………………. 

 
(20) 
(10) 

 
……… 
……… 

2. ผลการพัฒนาผู้เรยีนด้านอื่น ๆ 
 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติและการศึกษาพิเศษ 

2.1. ผลการพัฒนาผู้เรยีน ด้านสุขภาพ ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

………………………… 
 

………………………… 

 
 

(10) 
 

(10) 

 
 

……… 
 

……… 
 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 

    ผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เพิ่มเตมิจากที่กำหนดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 

 
……………………… 

 

 
(20) 

 

 
……… 

 

3. ปริมาณและสภาพของงาน 
   3.1 ปริมาณงาน 
   3.2 สภาพของงาน 

 
………………………… 
..……………………… 

 
(5) 
(5) 

 
……… 
……… 

รวมคะแนน 60 …….. 

                               สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์               ไม่ผ่านเกณฑ ์
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

                                สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์           ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

2. กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 21/2560 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

ให้นำผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560  
ที่ได้ประเมินรายปีการศึกษาไว้แล้ว และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ปีการศึกษา มาสรุประดับคุณภาพที่ได้ 
ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้  

 

(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 
 

รายการประเมิน ปีการศึกษา…ระดับคุณภาพที่ได้ ปีการศึกษา….ระดับคุณภาพที่ได้ 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     
1.2 การจัดการเรียนรู้  

                1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
                1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู/้แผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / 
แผนการจดัประสบการณ์  
                1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
                1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรยีนรู้     

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
………….. 

 
………….. 
………….. 

 
 

………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 

 
………….. 

 
………….. 
………….. 

 
 

………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจดัการช้ันเรยีน 
2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน  
2.2 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร 

ประจำช้ันเรียนหรือประจำวิชา 

 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
3.1 การพัฒนาตนเอง  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 

                                   สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์        ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

 



- 107 - 
 

 

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 

 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่...... ถึงวันท่ี……. 
 

ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการแตล่ะคน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

                                    สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์      ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

ข. การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
1. กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 

แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
1.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่าระดับ
คุณภาพที่ได้เป็นคะแนน ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552  
โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 
กับปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) 
ในแต่ละวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว  

1.2 นำผลการประเมินตามข้อ 1 .1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ 
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้  

(1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 (ว 17/2552) 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติ  

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรยีน 
1.2 ค่าทเีฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาทีส่อน 
1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา 

ที่สอน/กลุม่สาระการเรยีนรู้ในระดับเขต/ประเทศ 

 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 

 
 

(10) 
(10) 
(10) 

 

 
 

……… 
……… 
……… 

 
 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 

1.1 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
        1.2 ระดับ/คะแนนพัฒนาการก่อนเรียน 
และหลังเรียนในปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมา  
        1.3 ผลการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ/เขต 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
(10) 

 
(10) 

 
(10) 

 
……… 

 
……… 

 
……… 
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รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 (ว 17/2552) 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาพิเศษ 
        1.1 ความสามารถในพัฒนาการด้านตา่ง ๆ  
        1.2 การบริการที่จัดให้กับผูเ้รียน 

 
…………………………. 
…………………………. 

 
(20) 
(10) 

 
……… 
……… 

2. ผลการพัฒนาผู้เรยีนด้านอื่น ๆ 
 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติและการศึกษาพิเศษ 

          2.1. ผลการพัฒนาผู้เรยีน ด้านสุขภาพ ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

     2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

………………………… 
 

………………………… 

 
 

(10) 
 

(10) 

 
 

……… 
 

……… 
 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 

    ผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เพิ่มเตมิจากที่กำหนดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 

 
……………………… 

 

 
(20) 

 

 
……… 

 

3. ปริมาณและสภาพของงาน 
   3.1 ปริมาณงาน 

 3.2 สภาพของงาน 

 
………………………… 
..……………………… 

 
(5) 
(5) 

 
……… 
……… 

รวมคะแนน 60 …….. 

                                  สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ ์
 
 

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

 
 

ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการแตล่ะคน ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

                                    สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

 2. กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 21/2560 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

ให้นำผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560  
ที่ได้ประเมินรายปีการศึกษาไว้แล้ว และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 ปีการศึกษา มาสรุประดับคุณภาพที่ได้
ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้  
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(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 
 

รายการประเมิน ปีการศึกษา…. ระดับคุณภาพที่ได้ 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     
1.2 การจัดการเรียนรู้  

               1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
                  1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้/แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) / 
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ์  
               1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
               1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้     
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
………….. 

 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจดัการช้ันเรยีน 
2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน  
2.2 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนหรือประจำวิชา 

 
………….. 
………….. 
………….. 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
3.1 การพัฒนาตนเอง  

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 
………….. 
………….. 

                      สรุป ผลการประเมิน           ผ่านเกณฑ์            ไม่ผ่านเกณฑ ์
 
 

 

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

 
 

ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการแตล่ะคน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

สรุป ผลการประเมิน           ผ่านเกณฑ์            ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

 

 

 

 ว 17/2552 ว 21/2560 
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ตอนที ่4 

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
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คำชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

โดยจำแนกออกเป็น 5 ห้องเรียน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน 

และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

1. ห้องเรียนของผู้ขอรับการประเมิน แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ดังนี้ 

1.1 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 

1.2 ห้องเรียนปฐมวัย 

1.3 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

1.4 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

1.5 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

2. องค์ประกอบการประเมิน 

การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนนเต ม 40 คะแนน 

แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

(2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

(3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

(4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

(5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

(7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

(8) ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

การประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต ม 20 คะแนน แบ่งเป็น  

4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน (Basic Skills)  

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
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(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - function Skills) 

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

 3. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 
 

4. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ด้านที ่1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินด้านที่  1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

และการจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน 

ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งครูหรือดำรง

วิทยฐานะ แล้วแต่กรณี   
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2) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 

(1).ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เสนอตามข้อ 1)  

โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

(2).ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้

ตามข้อ 1)  

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

โดยพิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้นำเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์  

ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF 

5. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2  

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 

วิทยฐานะครูชำนาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
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แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) 
 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป นวิทยฐานะ................รายวิชา/วชิา/สาขา/กลุม่สาระการเรียนรู้........... 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว .........................................นามสกุล…………………….……..……............................  
เลขประจำตัวประชาชน..................................................... อายุ................ปี ปีเกษียณอายุราชการ............. 
ตำแหน่ง......................................... วิทยฐานะ................................................ ตำแหน่งเลขท่ี .................... 
สถานศึกษา........................................................... สังกัด............................................................................. 
ส่วนราชการ...............................................  รับเงินเดือนอันดับ................ อัตราเงินเดือน....................บาท  
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่..................เดือน.......................  พ.ศ. ......... 
เคยขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่.............เดือน......... พ.ศ. ........... 
 

2.  คุณวุฒิ 
1. มีวุฒิปริญญาตรี......................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา................................................... 
   จากสถาบันการศึกษา............................................. ประเทศ.............................. เมื่อวันที่....................... 
2. มีวุฒิปริญญาโท .....................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา................................................... 
   จากสถาบันการศึกษา............................................. ประเทศ.............................. เมื่อวันที่....................... 
3. มีวุฒิปริญญาเอก.....................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา................................................... 
   จากสถาบันการศึกษา............................................. ประเทศ.............................. เมื่อวันที่....................... 

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่................. ออกให้เมื่อวันที่........... วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ............... 
 

4. การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน 
4.1 ภาระงาน 

            การรายงานในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
           .    ปฏิบัติการสอนชั้น/ระดับ.......................รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้..................... 

ภาระงาน 
(จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา.... ปีการศึกษา.... 
รอบการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ….. 
รอบการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

1. ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน     
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนรู้     
3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     
4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น     

รวมจำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์     
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หมายเหตุ การรายงานภาระงาน 
1. การรายงานภาระงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในปีการศึกษา  

2562 และปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 

ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 หรือ ที่ ศธ 0206.4/22 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

2. การรายงานภาระงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 จำนวน 2 ปีการศึกษา 

เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 - 0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
 

 การรายงานในช่วงระยะเวลาปกติ 
ปฏิบัติการสอนชั้น/ระดับ.......................รายวิชา/วชิา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้..................... 

ภาระงาน 
(จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์) 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ..... 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ..... 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ..... 

1. ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน    
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนรู้    
3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    

รวมจำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์    
 

 

4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
 รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่........ ถึงวันที่................... มีผลการประเมินร้อยละ...... 
 รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่......... ถึงวันที่................... มีผลการประเมินร้อยละ...... 
 รอบท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. ...... ระหว่างวันที.่...... ถึงวันที่................... มีผลการประเมินร้อยละ...... 
 ทั้งนี้ ข้าราชการครูที่ยื่นขอรับการประเมินช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ใช้ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 1 รอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
2 รอบการประเมิน และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ใช้ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 3 รอบการประเมิน 

สำหรับข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพ้ืนที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ใช้ผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลง 1 รอบการประเมิน 
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5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี 
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ 
 เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

หนักกว่าภาคทัณฑ์ ในปี พ.ศ. ........ (วันที่......เดือน.................พ.ศ. ........ถึงวันที่......เดือน.................พ.ศ.  .......) 
ตามคำสั่ง..................ที่...............................เรื่อง ....................สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ................... พ.ศ. ............. 
 

6. การใช้เงื่อนไขลดระยะเวลา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
 ไม่ขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ข้าราชการครูที่ประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีผลการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบการประเมิน การเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นคำขอ และต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ไม่เคยใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลา และประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะ 

หรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 ตามข้อ 1.1 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ....... 

วันที่ผ่านการทดสอบ.................... วันหมดอายุ ............................ (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ) 
“1.1 เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระ

ต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้เทียบกับเกณฑ์การทดสอบ 
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียง 
ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู”  

 ตามข้อ 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความยากลำบาก  
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) ตามประกาศ ก.ค.ศ. ฉบับลงวันที่ ................................................  

 ตามข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท .....................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา............... ..........  
หรือปริญญาเอก ..............วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา..... ........................... ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
(ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา) และไม่เคยนำมาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 ตามข้อ 1.4 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไม่เคยนำมาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 
 เคยใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาแล้ว แต่การขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ ประสงค์จะขอใช้เงื่อนไขการลด

ระยะเวลาตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 ตามข้อ 1.1 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ.................  

วันที่ผ่านการทดสอบ....................... วันหมดอายุ ............................. (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ) 
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“1.1 เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
ต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้เทียบกับเกณฑ์การทดสอบ 
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียง 
ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู”  

 ตามข้อ 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความยากลำบาก 
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) ตามประกาศ ก.ค.ศ. ฉบับลงวันที่ ................................................ 

 ตามข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท .....................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา............... ..........  
หรือปริญญาเอก ..............วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา..... ........................... ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
(ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา) และไม่เคยนำมาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 ตามข้อ 1.4 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไม่เคยนำมาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 

ทั้ งนี้  เงื่อนไขลดระยะเวลาดั งกล่ าว ไม่ ครอบคลุมถึ งข้ าราชการครูผู้ ใช้ สิทธินั บระยะเวลาทวีคูณ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2550 
 

7. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในส านศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา   
   ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)  

หากประสงค์ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการหรือเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้ขอได้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด........................ ตั้งแต่วันที่..................................
ถึงวันที่....................รวมเป็นเวลา........ปี.........เดือน.........วัน (ต้องปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ติดต่อกัน 
นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) 

ทั้งนี้ ข้าราชการครูที่ใช้สิทธินับระยะเวลาเวลาทวีคูณตามระเบียบฯ ดังกล่าว เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่พิเศษจะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

8. ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
8.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ให้สถานศึกษานำข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้ 
8.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง....................................................... ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์  

(ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่)  
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8.1.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 
8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์ 

8.1.3 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 1 ไฟล์ 

8.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF  
ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

8.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 
ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือให้สถานศึกษานำข้อมูล  

เข้าสู่ระบบ DPA  
8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน ............... รายการ ดังนี้ 

1) ชื่อผลงาน ................................................................................................................. 
2) ชื่อผลงาน ................................................................................................................. 

8.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้นำไปเผยแพร่.................................... 

และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
ให้ระบุชื่อวารสาร..........................เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) .............................เว็บไซต์ .................... 
 

9. การขอรับการประเมินในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เดิมมารายงาน 
ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564  

ในช่วงระเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้ยื่นคำขอต่อสถานศึกษาเพ่ือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA  
9.1 การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 

 9.1.1 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 
แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 
 
 
 
 
 



- 119 - 
 

 

(1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 (ว 17/2552) 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติ  
1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรยีน 
1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน 
1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา 

ที่สอน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 

 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 

 
 

(10) 
(10) 
(10) 

 

 
 

……… 
……… 
……… 

 
 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 

1.1 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  

1.2 ระดับ/คะแนนพัฒนาการก่อนเรียน 
และหลังเรียนในปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมา  

1.3 ผลการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ/เขต 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
(10) 

 
(10) 

 
(10) 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาพิเศษ 
        1.1 ความสามารถในพัฒนาการด้านตา่ง ๆ  
        1.2 การบริการที่จัดให้กับผูเ้รียน 

 
…………………………. 
…………………………. 

 
(20) 
(10) 

 
……… 
……… 

2. ผลการพัฒนาผู้เรยีนด้านอื่น ๆ 
 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติและการศึกษาพิเศษ 

2.1. ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

………………………… 
 

………………………… 

 
 

(10) 
 

(10) 

 
 

……… 
 

……… 

 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 
    ผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เพิ่มเตมิจากที่กำหนดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 

 
……………………… 

 

 
(20) 

 

 
……… 

 

3. ปริมาณและสภาพของงาน 
   3.1 ปริมาณงาน 
   3.2 สภาพของงาน 

 
………………………… 
..……………………… 

 
(5) 
(5) 

 
……… 
……… 

รวมคะแนน 60 …….. 

                               สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์               ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

 
 
 
 



- 120 - 
 

 

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

                                สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์           ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

 9.1.2 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 21/2560 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

ให้รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 
(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 

 

รายการประเมิน ปีการศึกษา…ระดับคุณภาพที่ได้ ปีการศึกษา….ระดับคุณภาพที่ได้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     
1.2 การจัดการเรียนรู้  

                1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
                1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู/้แผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / 
แผนการจดัประสบการณ์  
                1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
                1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรยีนรู้     

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
………….. 

 
………….. 
………….. 

 
 

………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 

 
………….. 

 
………….. 
………….. 

 
 

………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจดัการช้ันเรยีน 
2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน  
2.2 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร 

ประจำช้ันเรียนหรือประจำวิชา 

 
………….. 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 
………….. 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
3.1 การพัฒนาตนเอง  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 
………….. 
………….. 

 
………….. 
………….. 

                                   สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์        ไม่ผ่านเกณฑ ์
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 

 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการแตล่ะคน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

                                    สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์      ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

9.2 การยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
9.2.1 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 

แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้    
(1) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 (ว 17/2552) 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติ  
1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรยีน 
1.2 ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาที่สอน 
1.3 ผลการประเมินและหรือการทดสอบของวิชา 

ที่สอน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ในระดบัเขต/ประเทศ 

 
 

…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 

 
 

(10) 
(10) 
(10) 

 

 
 

……… 
……… 
……… 

 
 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 

1.1 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  

1.2 ระดับ/คะแนนพัฒนาการก่อนเรียน 
และหลังเรียนในปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมา  

1.3 ผลการประเมินพัฒนาการระดับประเทศ/เขต 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 
(10) 

 
(10) 

 
(10) 

 
……… 

 
……… 

 
……… 

สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาพิเศษ 
        1.1 ความสามารถในพัฒนาการด้านตา่ง ๆ  
        1.2 การบริการที่จัดให้กับผูเ้รียน 

 
…………………………. 
…………………………. 

 
(20) 
(10) 

 
……… 
……… 

2. ผลการพัฒนาผู้เรยีนด้านอื่น ๆ 
 สำหรับผู้ขอที่สอนเด กปกติและการศึกษาพิเศษ 

2.1. ผลการพัฒนาผู้เรียน ด้านสุขภาพ ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

………………………… 
 

………………………… 

 
 

(10) 
 

(10) 

 
 

……… 
 

……… 
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รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 (ว 17/2552) 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
 สำหรับผู้ขอที่สอนการศึกษาปฐมวัย 

    ผลการพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เพิ่มเตมิจากที่กำหนดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 

 
……………………… 

 

 
(20) 

 

 
……… 

 

3. ปริมาณและสภาพของงาน 
   3.1 ปริมาณงาน 
   3.2 สภาพของงาน 

 
………………………… 
..……………………… 

 
(5) 
(5) 

 
……… 
……… 

รวมคะแนน 60 …….. 

                               สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์               ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

 
 

ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการแตล่ะคน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

                                    สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

 9.2.2 กรณีข้าราชการครูประสงค์จะนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 21/2560 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  

ให้รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 
 (1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 

รายการประเมิน ปีการศึกษา…. ระดับคุณภาพที่ได้ 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     
1.2 การจัดการเรียนรู้  

               1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
                  1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้/แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) / 
แผนการสอนรายบุคคล (IIP) / แผนการจัดประสบการณ์  
               1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
               1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้     
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
………….. 

 
………….. 
………….. 

  
   ………….. 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา…. ระดับคุณภาพที่ได้ 
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจดัการช้ันเรยีน 

2.1 การบริหารจดัการช้ันเรียน  
2.2 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนหรือประจำวิชา 

 
………….. 
………….. 
………….. 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
3.1 การพัฒนาตนเอง  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 
………….. 
………….. 

                      สรุป ผลการประเมิน           ผ่านเกณฑ์            ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9/2564 
การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

 
 

ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการแตล่ะคน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……. 
 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……. 
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……. 

สรุป ผลการประเมิน           ผ่านเกณฑ์            ไม่ผ่านเกณฑ ์
 

 

9.3 ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
9.3.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ให้สถานศึกษานำข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง................................................. ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์   

(ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอ 
ได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่)  

2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 
1)โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์ 

3) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อ 1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
จำนวน 1 ไฟล์ 

9.3.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้  

และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์  
ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
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9.3.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 
ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือให้สถานศึกษา

นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA  
1) เสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน ............... รายการ ดังนี ้

(1) ชื่อผลงาน................................................................................................................. 
(2) ชื่อผลงาน................................................................................................................. 

2) ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้นำไปเผยแพร่............................... 

และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้ระบุชื่อวารสาร...............เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ............ เว็บไซต์ ............. 
 

หมายเหตุ แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ที่กำหนดนี้ เป็นแบบคำขอเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบ
คุณสมบัติ ก่อนยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ก่อนนำเข้าสู่ระบบ DPA ต่อไป ซึ่งการนำเข้าข้อมูลคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระบบ DPA 
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ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรยีนไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรยีนรูบ้รรลวุตัถุประสงค ์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม  
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ 
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง  

เช่น แผนที่ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม ่
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 3 - 



- 128 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ 

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมนิผลระหวา่งการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการทีเ่หมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรยีนรู้จากข้อมูล

สะท้อนกลับของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่งเหล่านั้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศช้ันเรยีนที่ช่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพือ่นประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

แบบนำตนเองของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกดิจากตวัผูเ้รยีนรายบคุคลหรือกลุม่ผูเ้รยีน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)            
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบัติ 
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 - 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น 
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรบักรรมกำรประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล........................................................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรยีนไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรยีนรูบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ  

ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

PA 4/ส/สพฐ. 
 สำหรับกรรมการประเมิน  ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 

 



- 133 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียง

พอที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม ่ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 3  
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะ 

ความเชี่ยวชาญให้กับผูเ้รียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีการปรับปรุงการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถกำกับ 

การเรยีนรู้และมีการเรยีนรู้แบบนำตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
                 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานรว่มกับผู้อื่น การโนม้น้าว การเจรจา การบรกิาร 

การสอนหรือฝึกผู้อืน่ 
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.....................................................นามสกลุ...........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกดั......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบโครงสรา้ง กิจกรรม

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน 

ทีส่่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

PA 4/ส/สพฐ. 

สำหรับกรรมการประเมิน  ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 3 – 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะ 

ความเชี่ยวชาญให้กับผูเ้รียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่งเหล่านั้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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-ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพือ่นประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกดิจากตวัผูเ้รยีนรายบคุคลหรือกลุม่ผูเ้รยีน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์ วิจารณ์ การกำกับตนเอง 
การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 

2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานรว่มกับผู้อื่น การโนม้น้าว การเจรจา การบรกิาร 
การสอนหรือฝึกผู้อืน่ 

3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  
การจัดการทีมทำงาน 

4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  
ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 

5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย  
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกดั......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน........................ 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรยีนเรยีนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

PA 4/ส/สพฐ. 

สำหรับกรรมการประเมิน  ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น ใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสรา้งความรู้หรือได้ประสบการณ์

ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสรา้งบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ผูเ้รียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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 4 - ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพือ่นประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 
 
 
 
 

 5 - 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ 
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  
การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 

2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานรว่มกับผู้อื่น การโนม้น้าว การเจรจา การบรกิาร 
การสอนหรือฝึกผู้อืน่ 

3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  
การจัดการทีมทำงาน 

4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ  
ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 

5) ทักษะการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน เช่น การแก้ปญัหาที่ตอ้งใช้ทักษะหลากหลาย  
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน........................ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนปฐมวัย 
แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกัด......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อตัราเงินเดือน ...... บาท กลุม่สาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน................................. 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคญั) ที่จัดให้ผูเ้รียนเรยีนรู ้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (กิจกรรม 

สื่อ สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรู้ประกอบแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรูไ้ดเ้หมาะสม

และช่วยในการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนคิหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ

สาระการเรียนรู้  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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 2 - ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาใหผู้้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน 
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น การวาดภาพ 

การระบายสี การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัติ 
การนำเสนอ ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
สาระการเรียนรู้ 

5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด

หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

และทักษะของผู้เรียน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เชน่ การใช้คำถาม การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏบิัต ิฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนจากข้อมูลสะท้อนกลบัของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ทีช่่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติม 

ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาในการกำกับการเรียนรู้  

และส่งเสรมิการเรียนรู้แบบนำตนเองของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ  
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร การจดัการทมีทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา................................................................................ สังกัด......................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ....................................................นามสกลุ.............................................................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคัญ) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ (กิจกรรม สื่อ 

สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสม

และช่วยในการเรียนรูบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ  
5) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งผลลพัธ์ที่ดี 

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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2 - ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น การวาดภาพ 

การระบายสี การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัติ 
การนำเสนอ ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 
หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ ส่งผลใหผู้้เรียนสร้างความรู้ 
หรือได้ประสบการณใ์หม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ       
4) แสดงให้เห็นถงึการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการส่งเสริม

พัฒนาการและการฝึกทักษะ (จดัประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบตัิ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถงึการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนจากข้อมลูสะท้อนกลับของครู 
5) แสดงให้เห็นถงึการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการส่งเสริม 

และพัฒนาการเรียนรู้ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการสร้างบรรยากาศช้ันเรียนด้วยวิธีการใหม่ ๆ  

ทีช่่วยส่งเสรมิพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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- ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้

เพิ่มเตมิ ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนริเริ่มเรียนรู้และมกีารเรียนรู้

แบบนำตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนริเริ่มเรียนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน)  

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
                          ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 



- 161 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
             ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)           
            ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจดัการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

 

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

 

 

 



- 162 - 
 

 

แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ....................................................นามสกลุ.............................................................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน     ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคญั) ที่จัดให้ผูเ้รียนเรยีนรู ้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ (กิจกรรม สื่อ 

สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรู้ประกอบแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรยีนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบการจัดประสบการณ์

การเรยีนรู้ใหม่ ๆ อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เหน็ถึงการปรับเปลีย่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผูเ้รยีน 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนผังความคดิ (Mind Mapping) ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ  
การนำเสนอ ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้
หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 
หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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- ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้      
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการ 

และฝึกทักษะให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสรมิพัฒนาการ 

และฝึกทักษะให้กับผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบตัิ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูอ้ย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถงึการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน 

มีพัฒนาการและสามารถเรียนรู้ได ้(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยส่งเสรมิพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยส่งเสรมิ 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผูเ้รยีน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน    
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติม 

ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ใหผู้เ้รียนริเริม่กิจกรรมการเรียนรู้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (จดัประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
     ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู ้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สำคญั) ที่จัดให้ผูเ้รียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ (กิจกรรม สื่อ 

สภาพแวดล้อม และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสม

และช่วยในการเรียนรูบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 

อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

การสนทนาพูดคยุ หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 
(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะทีห่ลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง เช่น  

แผนผังความคดิ (Mind Mapping) ตารางวเิคราะห์ การทดลองปฏิบัต ิการนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เหน็ถึงนวตักรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือไดป้ระสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด

หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้

อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการและฝึกทักษะตา่ง ๆ ครบถ้วน 

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะทีพ่ัฒนาขึ้น

สามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแกผู่้เรียนได้ (จดัประสบการณ์ที่มีบนัทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตผลสำเร็จหรือข้อผดิพลาดในการปฏิบัตหิรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบตัิ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการประเมินระหวา่งการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผูเ้รียน 
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เหน็ถงึนวตักรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ทีม่ีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย  

และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยส่งเสริม

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
 

 

 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือใหเ้พื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพิ่มเติม 

ฝึกฝน ภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนริเริ่มกิจกรรมการเรยีนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ 

(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
     ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.......................................................นามสกุล............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู ้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะ การศึกษาพิเศษ 
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อจำแนกและเข้าถึงผูเ้รียน 

ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาใหผู้้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดมิ
กับการเรยีนรู้ใหม ่

5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือทักษะ  

หรือสรา้งประสบการณ์ใหมไ่ด ้
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  หรืออธิบาย

หรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น  
4) แสดงใหเ้ห็นถึงการแก้ปญัหาเพื่อกระตุน้หรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูข้องผู้เรยีน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่พัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรยีนรู ้

จากข้อมูลสะท้อนกลับ 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทยีบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เหน็ถึงการแก้ปัญหาเพื่อสรา้งบรรยากาศช้ันเรยีนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครอง ในระหว่างเรียนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้แบบนำตนเอง

ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกดิจากตวัผูเ้รยีนรายบคุคลหรือกลุม่ผูเ้รยีน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของคร ู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 
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- 5 - ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  

             ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)  
                ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

การสื่อสาร การอยูร่่วมกับผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กลา้มเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic 
Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเ้รียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการ
เรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรยีนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ  

ที่ส่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อจำแนกและเข้าถึงผูเ้รียน 

ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เชน่ การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ 

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  

หรืออธิบายหรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกดิขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียนเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เหน็ถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อให้ผูเ้รยีน

ปรับปรุงการเรียนรู ้
5) แสดงให้เหน็ถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผูเ้รยีนมกีารปรับปรุงการเรียนรู้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครองในระหว่างเรยีนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนกำกับการเรยีนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลใหผู้้เรยีนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอืน่ ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   
              ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)              
                ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

การสื่อสาร การอยูร่่วมกับผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

 
         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 

        (..................................................................) 
ตำแหน่ง................................................................... 

  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรยีน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรยีนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบโครงสรา้ง กิจกรรม

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับเปลีย่นกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนทีส่่งผลต่อผู้เรียน 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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- ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพื่อจำแนกและเข้าถึงผูเ้รียน 

ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและช้ันเรียน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  

หรืออธิบายหรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกดิขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆในการกระตุ้นใหผู้้เรียนเกดิแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อให้ผูเ้รยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

- 4 – 



- 191 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครองในระหว่างเรยีนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ใหผู้้เรียนกำกบัการเรยีนรู้และมีการเรยีนรู้

แบบนำตนเองอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเปา้หมายหรือวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) 
2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 192 - 
 

 

- 5 - ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  

                          ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   
             ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   

ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร 

การอยู่รว่มกบัผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรยีน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรยีนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล..........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรยีนรู ้

หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรยีนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ของบทเรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแกผู่้เรยีนได้ (มีบันทกึหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ 
2) มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลเพือ่จำแนกและเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรยีนรู้ใหม่ 
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 

กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรา้งการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รยีนได้ (มีบนัทึกหลังการสอน) 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สพฐ. 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ  

หรือประสบการณใ์หมอ่ย่างเหมาะสมกับวยั สภาพ และบริบทของผูเ้รยีนและช้ันเรยีน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง 

เช่น แผนท่ีความคิด การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสรา้งความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน 
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  

หรืออธิบายหรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกดิขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรียนรู้

อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแกป้ัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้
2) มีการประเมินผลระหวา่งการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรอืผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรยีนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน 
2) กระตุ้นใหผู้้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรอืทดลอง และรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงใหเ้ห็นถึงนวตักรรมในการสรา้งบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัต ิ
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพื่อน หรือพ่ีเลีย้งในช้ันเรียน  

หรือผู้ปกครองในระหว่างเรยีนหรอืเมื่อจบบทเรียน 
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 



- 197 - 
 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน 
4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรอืกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงาน 

หรือผลการปฏิบัติของคร ู
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพดู การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก 

ในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง 

ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  

หรือในชีวิตประจำวัน 
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิ 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 
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 5 - ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงความสามาร หรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   

             ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงประยุกต์ 
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏบิัติสะทอ้น ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)   
                 ตามประเภทความพิการ และลกัษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง  

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

การสื่อสาร การอยูร่่วมกับผู้อื่น ฯลฯ 
3) ทักษะการจดัการ เช่น การจดัการเวลา การจดัการทรัพยากร การจดัการตนเอง 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้ อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
หรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล..........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้รา้งความรูเ้อง หรือทักษะ หรือไดส้ร้างประสบการณ์ใหมจ่ากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรยีน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏบิัตสิะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรยีนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทศัน์ ที่จัดให้ผูเ้รยีนเรียนรู้หรือฝึกฝน มคีวามถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) วิเคราะห์และออกแบบโครงการสอนเป็นระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการแกป้ัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน       
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 
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ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม 

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาใหผู้้เรยีนสามารถเช่ือมโยงความรูห้รอื
ประสบการณ์เดมิกับการเรียนรู้ใหม่  

5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 
อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน   

2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผูเ้รยีนสรุปความรู้หรอืประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคดิ ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการใหผู้้เรียนสร้างความรู ้

หรือสรา้งประสบการณ์ใหม ่  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

สถานประกอบการ หรือสภาพจริงของผู้เรียน   
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่ายเหมาะสม

กับระดับการศึกษาและการพัฒนาทกัษะของผูเ้รยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู้

ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญของผู้เรียน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรูฝ้กึทักษะ/ฝึกประสบการณ์  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ 

ฝึกทักษะ/ฝึกประสบการณ์ สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะที่เกดิจาก 

การเรยีนรู้จากข้อมลูสะท้อนกลับของครู 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ท่ีดีตอ่ผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการสื่อสาร พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน             
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง มีความคิด 

เชิงสร้างสรรค์และเกดิแรงบันดาลใจ 
3) ใช้สื่อการเรียน/ห้องปฏิบัติการ/สถานประกอบการ กระตุ้นให้ผู้เรียน 

คดิวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม   
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศช้ันเรยีน 

ที่ช่วยพัฒนาทักษะและการเรียนรูข้องผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลงัการสอน) 

 

 

- 4 – 

 



- 204 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือไดร้ับการประเมินจากเพื่อนและบุคคลอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

ฝึกประสบการณ์ หรือเรียนรู้ต่อเนือ่งเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

แบบนำตนเองของผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ  
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)                   
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 
 

 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 
         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 

        (..................................................................) 
ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร             
2) วิเคราะห์และออกแบบโครงการสอนเป็นระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงการสอน กิจกรรมหรือสื่อการเรยีนใหม่ ๆ   

ในบทเรียน  
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรยีนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ที่ส่งผลลัพธ์

ที่ดตี่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สอศ. 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิ 

ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรยีนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงใหเ้ห็นถึงการรเิริม่ใช้วิธีการใหม่ ๆ  (วิธีการสอนที่หลากหลาย)  
ให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้หรอืประสบการณ์เดิมกบัการเรยีนรู้ใหม ่  

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ  ส่งผลใหผู้้เรียนสร้างความรู ้

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรียน 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้  
5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้วิธีการใหม ่ๆ  ส่งผลในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

-  
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู ้  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการปรับปรุงการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่างเหล่านั้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
    ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการ 

ทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .. 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  



- 213 - 
 

 

 

 
แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทศัน์ ที่จัดให้ผูเ้รยีนเรียนรู้หรือฝึกฝน มคีวามถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรยีนใหม่ ๆ  ในบทเรยีนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน 

ที่ส่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สอศ. 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มกีารช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม 

ไมเ่พียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอยา่ง  
การใช้คำถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงใหเ้ห็นถึงการคดิค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผูเ้รยีนสามารถเช่ือมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบท ของผู้เรียนและชั้นเรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ  
4) แสดงให้เหน็ถึงการคดิคน้วิธีการใหม่ ๆ  ใหผู้้เรียนสร้างความรู้หรือไดป้ระสบการณ์

ใหม่จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพัฒนาการของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกตอ้งในการคิด หรือการปฏิบัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

- 5 - 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
    ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   
ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ......................................................นามสกุล.............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงสิ่งท่ีเรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทศัน์ ที่จัดให้ผูเ้รยีนเรียนรู้หรือฝึกฝน มคีวามถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์

ของบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/สอศ. 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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- 2 -ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มกีารช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไมเ่พียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกมหรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงใหเ้ห็นถึงนวตักรรมทีส่ามารถเช่ือมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบท ของผู้เรียนและชั้นเรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เหน็ถึงนวตักรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือไดป้ระสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่ายเหมาะสม

กับวัย สภาพ และพัฒนาการของผูเ้รยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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         -ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาในสถานการณ ์

หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม  

เช่น การใช้คำถาม แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อใหผู้้เรยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ

จากครูผูส้อน  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสรา้งบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 – 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียน 

หรือเมื่อจบบทเรียน  
3) ผูเ้รยีนไดร้ับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา คน้ควา้ ฝึกฝน  

หรือเรยีนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเตมิภายหลังจบบทเรียน  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรยีนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
     ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          

              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 
 

 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ......................................................นามสกุล.............................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด..................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรยีนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน  

มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสตูร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบ 

และใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบไดเ้หมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบทเรียน/กิจกรรม 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนรับรู้และเขา้ใจบทเรียน/กิจกรรม 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เหน็ถึงการแก้ปัญหาให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู ้
หรือประสบการณเ์ดิมกับการเรียนรู้ใหม ่

5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรยีน  
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง  

เช่น แผนท่ีความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม ่
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้ มคีวามท้าทายและมรีะดบัความยากง่ายเหมาะสม

กับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรียน  
3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด

หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่กระตุ้นหรือสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการแก้ปญัหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดตี่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึการแก้ปัญหาเพือ่พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของผู้เรยีน 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ์

ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหวา่งการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหวา่งการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน 

ระหว่างเรยีนรูส้ะท้อนกลับใหผู้้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรยีนรู้ 

จากข้อมูลสะท้อนกลับ 
5) แสดงใหเ้ห็นถึงผลการแก้ปัญหาทีส่่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผูเ้รยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู้             
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่สร้างบรรยากาศการเรยีนทีช่่วยพัฒนา 

การเรยีนรู้ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัตริ่วมกับครู 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการกำกับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

แบบนำตนเองของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผู้เรยีน  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิด 

หรือการปฏบิัต ิ  
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 



- 230 - 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์  

การกำกับตนเอง การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคดิ 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว  

การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชา 
หรือสาระการเรียนรู ้  

5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 
 

 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

 

 



- 231 - 
 

 

แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4. ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร             
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบ 

และใช้เวลาเหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ของบทเรียน/

กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ 

ในบทเรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรยีนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ที่ส่งผลลัพธ์

ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/กศน. 

ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  

2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่  

5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่ำงเหมำะสมกบัวยั สภำพ และบรบิทของผูเ้รียนและกลุ่มผูเ้รยีน   

2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรูห้รือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง เช่น แผนที่

ความคิด ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเอง  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  

2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย
เหมาะสมกับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  

3) ผูเ้รยีนมโีอกาสสะท้อนการเรยีนรู ้นำเสนอความสำเรจ็ หรืออธบิายข้อผิดพลาด
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  

4) แสดงให้เหน็ถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ในการกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจูงใจ 
ในการเรียนรู ้  

5) แสดงให้เหน็ถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผูเ้รยีนเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู้  
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
4) แสดงให้เห็นถงึการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนา 

ทักษะความเชี่ยวชาญ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงใหเ้ห็นถงึการรเิริม่ใช้วิธีการใหม่ ๆ  ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อให้ผู้เรยีน

ปรับปรุงการเรียนรู ้
5) แสดงให้เห็นถงึการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการปรับปรุงการเรยีนรู้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู ้  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง 
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  สามารถสร้างบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนา 

การเรียนรู้ของผูเ้รยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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 4 -    ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมกีารเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรยีนมสี่วนรว่มในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบตัริ่วมกับคร ู
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนไดร้ับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้

ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนกำกับการเรยีนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเอง  
5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถกำกับการเรยีนรู้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มีบนัทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกตอ้งในการคิด หรือการปฏิบัต ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

- 5 - 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจดัการเวลา การจัดการทรัพยากร  

การจัดการทีมทำงาน  
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปญัหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาทีข่อรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งทีเ่รียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบ 

และใช้เวลาเหมาะสม  
3) ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบโครงสรา้ง กิจกรรม

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน 

ที่ส่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/กศน. 

ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม แบบฝึก 

หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้
หรือประสบการณเ์ดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรอืประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 

ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอ ฯลฯ  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ่ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ 

หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิแรงจูงใจ

ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้  
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ

ให้กับผู้เรยีนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

ให้กับผู้เรยีน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ  
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถงึการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมลูสะท้อนกลับ  

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถงึการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  

เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู ้  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 

เปรียบเทยีบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียน 

ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรยีนรู้

ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการกำหนดกจิกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏบิัติร่วมกับคร ู
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผูเ้รียนกำกับการเรียนรู้ 

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองอยา่งชัดเจน  
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู ้

และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง (มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ 
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ  
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจดัการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.................................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามาร เข้า ึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เนื้อหา (content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง 

และตรงตามหลักสูตร  
2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียน/เนื้อหา/กิจกรรมเป็นระบบและใช้เวลา 

เหมาะสม 
3) ใช้สื่อประกอบได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม 

หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 

 (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 

 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/ส/กศน. 

ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามาร เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คำถาม  

แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ  
2) มีการเข้าถึงผู้เรยีนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม ่  
3) มีการช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรอืประสบการณ์เดมิไม่เพียงพอ 

ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คำถาม  
เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ  

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณเ์ดิม 
กับการเรยีนรู้ใหม่อย่างชัดเจน  

5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างความรูห้รือประสบการณ์ใหม่ 

อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและกลุ่มผู้เรยีน   
2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหมด่้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 

ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอ ฯลฯ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่

จากการเรียนรูด้้วยตนเองอย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) กิจกรรมการเรียนรู้เช่ือมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บริบทชุมชน  

หรือสภาพจริงของผู้เรยีน  
2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมรีะดับความยากง่าย

เหมาะสมกับวัย สภาพ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน  
3) ผู้เรียนมโีอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นำเสนอความสำเร็จ หรืออธิบาย

ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวทีเ่กิดขึ้น  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 
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 3 - ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้  
3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญให้กบัผู้เรยีน

อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผดิพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อน

ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู ้  
2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คำถาม 

แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
3) มีการนำผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้

สะท้อนกลับใหผู้้เรยีน  
4) แสดงให้เห็นถงึนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้ผูเ้รยีนปรับปรุง

การเรยีนรู้อย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได้  

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) มีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความเข้าใจผูเ้รียน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสม 

จูงใจให้เกิดการเรียนรู ้  
2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอสิระในการคิดหรือทดลอง และรับรูค้วามสามารถ

ของตนเอง  
3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรยีน 

คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบจากสื่อการเรยีนหรือตัวอยา่ง 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศช้ันเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

- 4 - 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามาร กำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการกำหนดกจิกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏบิัติร่วมกับครู 
2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน/กิจกรรม  
3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  

หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียน/กิจกรรม  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้

แบบนำตนเองอย่างชัดเจน  
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงแก่ผูเ้รียนได ้ 

(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ที่กำหนดไว ้

ในแผนการจัดการเรียนรู ้  
2) เหมาะสมกับวัย ระดับ และพื้นฐานประสบการณ์ของผู้เรยีน 
3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรยีน  
4) เกิดจากตัวผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏบิัติของครู 
5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆ 
2) ทักษะการนำเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
4) ความคล่องแคล่ว หรือความชำนาญ หรือความถูกต้องในการคดิหรือการปฏิบตั ิ
5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงความสามาร ในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ความยืดหยุ่นในการคดิ หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
2) ความคิดสรา้งสรรค์ หรือการคดิเชิงนวัตกรรม  
3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรอืการให้เหตผุลเชิงตรรกะ 
5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อน ึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross - functional Skills)          

              ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การกำกับตนเอง 

การทดลองปฏิบตัิ การนำเสนอความคิด 
2) ทักษะทางสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา  

การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น  
3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจดัการทรัพยากร การจัดการทีมทำงาน 
4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ 

ดนตรี กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้  
5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย 

การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น  
การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพเิศษ 
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน..................................... 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 2.5) 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนไดส้ร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้   
4.  ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกดิแรงจูงใจในการเรยีนรู้   
5. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะจากการเรยีนรู้   
6. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู ้   
7. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนทีเ่หมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรูแ้ละมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง   

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนน ่วงน้ำหนัก 

(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจดัการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการได้รบัการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรยีน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน  
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเ้รียน 

  

รวมคะแนน   

ผลการพิจารณา      ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 

         (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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คำชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 

การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  

การประเมินและการให้คะแนน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน) 

1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 

1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 

1.4 การจัดทำ การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยน และสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 

2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ให้คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา 

ตามองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน ตามข้อ 1 

2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  

หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่แสดงให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐาน วิทยฐานะ 

ที่ขอรับการประเมิน จำนวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  

2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่แสดงให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

ที่ขอรับการประเมิน จำนวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal 

Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย  
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3. เกณฑ์การตัดสิน 

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 

สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

เลื่อนเป นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นามสกุล.................... ............................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะ................. 
สถานศึกษา........................................... สังกัด................................................. รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... 
อัตราเงินเดือน .......... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน................................................... 
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)   ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน
จากกรรมการแตล่ะคน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75  
 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
1.2 แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรบัเปลี่ยน  
1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
1.4 การจัดทำ การพิมพ์ และรูปเล่ม 

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
        สถานศึกษา และชุมชน  
   2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
        การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
        ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 

 
 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

        (..................................................................) 
ตำแหน่ง.......................................................................  
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 
 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 5/ส/ชช 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เร่ือง ..................................................................................................................................... 
 

 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

        1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  

        1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ................................................... 

          1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
       1.4 การจัดทำ การพิมพ์ และรูปเล่ม
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 

    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................. ........................................... 

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
............................................................................................................................. ............................................... 
.......................................................................................................................................... .................................. 

 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง.......................................................................  
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

เลื่อนเป นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นามสกุล.................... ............................ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะ................. 
สถานศึกษา........................................... สังกัด................................................. รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... 
อัตราเงินเดือน .......... บาท กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ขอรับการประเมิน................................................. 
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)   ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน
จากกรรมการแตล่ะคน ไม่ตำ่กว่า
ร้อยละ 80  

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
   1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

1.2 แสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง  
   1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
   1.4 การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ที่อยู่ในฐานข้อมลู (TCI) กลุ่ม 1 หรอื กลุ่ม 2  

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
        สถานศึกษา และชุมชน  
   2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่และ

ขยายผลจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

สำหรับกรรมการประเมิน  

PA 5/ส/ชชพ 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เรื่อง ............................................................................................................................. ........................ 
 

 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

............................................................................................................................. ............................................... 

........................................................................................................................................... ................................. 
        1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง  

การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  

          1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
             1.4 การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2  
............................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 

............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................... .........................................................................................  
2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่และขยายผลจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
......................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 

 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ตำแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

สำหรับกรรมการประเมิน  
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สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5  นนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0 2280 1104 – 9, 0 2280 2832 www.otepc.go.th 



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 1 

 

 

 
คูมือการใชงานสารสนเทศ 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
(KSP Self-Service) 

การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

The Teachers’ Council of Thailand 
call center 0-2304-9899 กด 2 

 
 
 
 
กลุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 25 มิถุนายน 2563 

 
 



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 2 

การสมัครสมาชิก 
1) เขาไปที่เว็บไซต www.ksp.or.th และเลือกระบบ KSP Self-Service 

 

 
 

 
2) หลงัจากเลอืกระบบ KSP Self-Service จะปรากฏหนาจอดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1) กดไปที่ “สมัครสมาชิกใหม” และกรอกขอมูลตามแบบฟอรมใหครบถวน เชน 

 ขอมูลทั่วไป หมายถึง ขอมูลเบื้องตนของบุคคล เชน ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูที่สะดวกในการติดตอ 
และ สถานที่ทํางาน 
 รหัสผาน หมายถึง รหัสผานที่กําหนดเพื่อใชเขาสูระบบ KSP Self-Service 

2) รอผลการสมัครหลังจากสมัครสมาชิกผานแลวภายใน 5 นาที เพื่อตรวจสอบขอมูลการยืนยันตัวบุคคลกับ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การยืนยันตัวตนของระบบ KSP Self-Service  

3) เขาระบบ KSP Self-Service โดยใสเลขบัตรประชาชน และรหัสผานตามที่สมัครสมาชิกไว 



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 3 

5. การเขาใชงานระบบ KSP e Service 
หลังจากคุรุสภาแจงผลการสมัครสมาชิกไปยัง e-mail แลว สามารถเขาใชระบบไดโดยใสเลขบัตรประชาชน 

และรหัสผาน ตามที่ไดสมัครสมาชิกแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 4 

 
 
 

ภาพแสดงหนาจอหลังจากเขาระบบ KSP Self Service 
 

 
 
 

 

หนาจอหลักจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี  
หมายเลข 1   คือ   ชื่อระบบ 
หมายเลข 2   คือ   ชื่อผูใชระบบ 
หมายเลข 3   คือ   เมนูออกจากระบบ 
หมายเลข 4   คือ   เมนูตรวจขอมูล 
หมายเลข 5   คือ   เมนูใบอนุญาต 
หมายเลข 6   คือ   เมนูกิจกรรมพฒันาตนเอง 
หมายเลข 7   คือ   เมนูขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
หมายเลข 8   คือ   เมนูสําเนาอิเล็กทรอนิกส 
หมายเลข 9   คือ   เมนูทะเบียนขอมลู 
หมายเลข 10   คือ  เมนูมาตรฐานวิชาชีพ 
หมายเลข 11   คือ   เมนูขอรับรางวลั 
หมายเลข 12   คือ   เมนูตั้งคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 5 

 

การใชงานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (KSP e-Services) 
 
1. การเขาระบบสารสนเทศผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 1. ดําเนินการล็อกอินเขาระบบสารสนเทศผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และใหกรอกชื่อผูใชและ
รหัสผานในการเขาระบบสารสนเทศ เพื่อเขาสูระบบ 
 

 
 

รูป 1.1 การล็อกอินเขาระบบสารสนเทศผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 

2. การบันทึกขอมูลการขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 เมื่อตรวจสอบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเรียบรอยแลว ใหดําเนินการบันทึก
ขอมูลผานระบบสารสนเทศผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้ 
 

1. เลือก เมนูใบอนุญาต          ขอตออายุใบอนุญาต –ครูไทย          บันทึกขอมูลคําขอตออายุ
ใบอนุญาต (ตามประเภทวิชาชีพ) ดังรูป 

 
 

รูป 2.1 เมนูบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต 

  



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 6 

 
2. ใหบันทึกขอมูลรายละเอียดของผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระบบจะ

ดําเนินการนําขอมูลพื้นฐานขอผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแสดงในระบบสารสนเทศ 

 
รูป 2.2 การบันทึกขอมูลการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
 

3. ใหบันทึกขอมูลทีอ่ยูตามทะเบียนบานและที่อยูในการติดตอและจัดสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
ผูยื่นคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

 
 

รูป 2.3 การบันทึกขอมูลที่อยูของผูขอตออายุใบอนุญาต 

 
 



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 7 

 
4. ใหเลือกขอมูลหนวยงาน/สถานศึกษา ของผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

โดยใหกดปุม         เพื่อเลือกชื่อสถานศึกษา/หนวยงาน ที่ทานปฏิบัติงาน (กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพ) ในกรณี 
ที่ไมไดประกอบวิชาชีพ ในชองสังกัด ใหเลือก ผูประสงคประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 
รูป 2.4 การเลือกขอมูลหนวยงานของผูขอตออายุใบอนุญาต 

 
5. ใหบันทึกขอมูลสถานะปจจุบัน ของผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

 

 
 

รูป 2.5 การบันทึกขอมูลสถานะของผูขอตออายุใบอนุญาต 

 
6. ใหบันทึกขอมูลมาตรฐานความรูของผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

ตามขอ 1.1-1.10 (ใหเลือกเพียง 1 ขอ) เพื่อใชเปนคุณสมบตัิในการยื่นคําขอตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

 
รูป 2.6 การบันทึกขอมูลมาตรฐานความรูของผูขอตออายุใบอนุญาต 



คูมือการใชงานงาน 
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

    
        สํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                                       สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

   หนา 8 

 
7. บันทึกขอมลูมาตรฐานการปฏิบัติงาน กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพ ใหบันทึกขอมลู ขอ 7.1  กรณีมิได

ประกอบวิชาชีพ ใหบันทึกขอ 7.2  
7.1 ผูบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานตามขอ 2.1 ของยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพทางการศึกษา ตามขอ 1-12 ไมนอยกวา 3 กิจกรรม  (กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพ) ผลการปฏิบัติงาน
จะตองอยูภายในระยะเวลา 5 ปที่ไดรับใบอนุญาต   
(ตัวอยาง เชน  ใบอนุญาตออกใหตัง้แตวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ใชไดถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562  ผลการปฏิบัติงาน
ที่ใชในการตออายุ ตองอยูระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ) 

 

 
รูป 2.7 การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาต (กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพ) 
 

7.2 ผูบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานตามขอ 2.2 ของยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพทางการศึกษา (กรณีเปนผูมิไดประกอบวิชาชีพ) 

 

 
รูป 2.8 การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของผูขอตออายุใบอนุญาต (กรณีเปนผูมิไดประกอบวิชาชีพ) 
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8. ใหแนบเอกสารหลักฐานของผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามรายการที่

ไดบันทึกขอมลูไวตามขอ 7  

 
รูป 2.9 การแนบเอกสารหลักฐานของผูยื่นคําขอตออาย ุ

 
9. ใหบันทึกขอมูลการรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  

 

 
รูป 2.10 การบันทึกขอมูลการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
10. เมื่อดําเนินการเสรจ็แลว ใหดําเนินการกดปุม                       เพื่อเปนการบันทกึคําขอลงในระบบ
สารสนเทศ ระบบจะดําเนินการแจงเลขที่คําขอและพิมพใบแจงชําระคาธรรมเนียม เพื่อใหผูยื่นคําขอชําระ
คาธรรมเนียม 

 
รูป 2.11 การยืนยันบันทึกขอมูลตออายุใบอนุญาต 

 

 
รูป 2.12 แจงผลการบันทึกขอมูลและพมิพใบแจงชําระคาธรรมเนียม 
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3. การพิมพใบแจงชาํระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต 
 เมื่อบันทึกคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแลว ใหดําเนินการพิมพใบแจงชําระ
คาธรรมเนียม โดยจะมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

เลือกเมนู  เมนูใบอนุญาต          ขอตออายุใบอนุญาต –ครูไทย          ตรวจสอบขอมูลขอตออายุ
ใบอนุญาต (ตามประเภทวิชาชีพ) ดังรูป 

 

 
รูป 3.1 เมนูพิมพใบแจงชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
 
จากนั้น กดปุม            เพื่อพิมพแจงใบชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตในรายการคําขอที่ยื่นตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ชองทางการชําระคาธรรมเนียมสามารถชําระคาธรรมเนียมได 3 ชองทาง ไดแก 
   1. เคานเตอรธนาคารกรุงไทย (ระบบยังไมรองรับการชําระผาน mobile Banking) 
   2. เคานเตอรไปรษณียไทย 
   3. เคานเตอรเซอรวิส (รานเซเวนอีเลฟเวน) 
 * จุดบริการชําระคาธรรมเนียมจะสงขอมูลการรับชําระคาธรรมเนียม ภายใน 1-3 วันทําการ 
 
4. การตรวจสอบสถานะคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 เมื่อบันทึกคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแลว ผานระบบสารสนเทศผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และตองการตรวจสอบสถานะคําขอตออายุ โดยจะมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อบันทึกขอมูลแลว ระบบจะแจงขั้นตอนในระบบวา “บันทึกและตรวจสอบ
เบื้องตน” และสถานะจะแจงวา รอตรวจสอบ ผาน  ไมผาน หรือขอเอกสารเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อผานข้ันตอนที่ 1 แลว ระบบจะแจงขั้นตอนในระบบวา “สงตรวจสอบ” และ
สถานะจะแจงวา รอตรวจสอบ ผาน  ไมผาน หรือขอเอกสารเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผานขั้นตอนที่ 2 ระบบจะดําเนินการประมวลผลการชําระเงินคาธรรมเนียม 
เมื่อพบคาธรรมเนียมระบบจะดําเนินการขั้นตอนที่ 4 ตอไป 

ขั้นตอนที่ 4  หลังจากระบบประมวลผลคาธรรมเนียมและขอมูลการชําระคาธรรมเนียมแลว 
ระบบจะแจงขั้นตอนในระบบวา “ตรวจสอบขอมูลเสนอกลั่นกรอง”และสถานะจะแจงวา รอตรวจสอบ ผาน   
ไมผาน หรือขอเอกสารเพิ่มเติม 
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ผาน 

ไมผาน/ขอเอกสารเพิ่มเติม 

ไมพบ : เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ชาํระแลว้ 

ตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียม 

 

สงตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบขอมูลเสนอกล่ันกรอง 
ไมผาน/ขอเอกสารเพิ่มเติม 

ผาน 

ตรวจสอบขอมูลเสนออนุมัติ (กมว.) 
ไมผาน/ขอเอกสารเพิ่มเติม 

ผาน 

การอนุมัติ 

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากผานตรวจสอบขอมูลเสนอกลั่นกรองแลว ระบบจะแจงขั้นตอนในระบบวา 
“ตรวจสอบขอมูลเสนออนุมัติ (กมว.)”และสถานะจะแจงวา รอตรวจสอบ ผาน  ไมผาน หรือขอเอกสารเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 6  เมื่อผานการตรวจสอบขอมูลเสนออนุมัติ (กมว.) ระบบจะแจงผานการอนุมัติ  
และจะแจง ลําดับในการอนุมัติ และ GROUP No. ในการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ขั้นตอนที่ 7  เมื่อดําเนินการออกเลขใบอนุญาต ระบบจะแจงแสดงผลการอนุมัติ และสถานะ 
การจัดพิมพใบอนุญาต  
 
แผนผังขั้นตอนสถานะคําขอตออายุใบอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สงรายช่ือผูผานการอนมุัติเพือ่จัดพมิพ
ใบอนุญาตและบัตรสมาชิก 

บันทึกคําขอ 

แจงผลการพจิารณา 

แสดงผลการอนุมัติ และสถานะ 

การจัดพมิพใบอนุญาต 

แจงผลการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก 

 
1. กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 2. พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 3. ขอบังคับคุรุสภา วาดวยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 
 4. ขอบังคับคุรุสภา วาดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 
 5. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2552 
 6. แนวทางในการใชดุลพินิจของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการพิจารณาลักษณะตองหามกรณี
เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีของผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 7. แนวทางในการใชดุลพินิจของคณะอนุกรรมการดําเนินงานมาตรฐานวิชาชีพ ในการพิจารณาลักษณะ
ตองหาม กรณี “เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ”  
ของผูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและผูขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  
2. แบบฟอรมที่ใช ในระบบ KSP Self-Service 

1. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู  (คส.2.10) 
3. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษา  (คส.2.20) 
4. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบรหิารการศึกษา  (คส.2.30) 
5. คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (คส.2.40) 
6. แบบฟอรมชําระคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
3. คณะผูจัดทําคูมือ 
 1. นางมณฑา   แสงชัน   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

2. นางสาวภัททินี  เชาวเมธากุล  ผูอํานวยการกลุมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 
 3. นายพัฐรธณพงก  จีระสมบัติ  เจาหนาที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
 4. นางสาวอาธิญา สมใหญ  นักวิชาการ 
 5. นางสาวปณดา  โชติวรรณชัย  นักวิชาการ 
 6. นางสาววราภรณ  แสนโง   นักวิชาการ 
 7. นางสาวมลิวัลย สงวนโสตร  นักวิชาการ 
 8. นางสาวพิมลพรรณ วิมานจันทร  นักวิชาการ 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 
การด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่ง 
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามหนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

ค าน า 
 

ก.ค.ศ. ได้มีมติก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู  

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 

ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 เพื่อให้มีแนวทำงในกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำว ส ำนักงำน 

ก.ค.ศ. จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำร

ช ำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะ

ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธ ีกำรให้
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และเลื่อนวิทยฐำนะ ค ำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผน

พัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรสถำนศึกษำ และด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร รวมทั้ง แบบค ำขอ แบบประเมิน และแบบสรุป 

ผลกำรประเมินฯ ทั้ง 3 ด้ำน 
 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรประเมินนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ

ใช้ในกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

  
 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

                                                                       กันยำยน 2564  
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กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 

มีหลักกำร เหตุผล เจตนำรมณ์ และกรอบแนวคิดที่ส ำคัญ ดังนี้  

1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้ควำมส ำคัญ

กับกำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้” 

ท ำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีกำรจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรม 
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เทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ และมีกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน 

2. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้มุ่งเน้นกิจกรรม

ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้เรียน ประชำชน 

อย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rocks) 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิชำชีพครู ใน 2 กิจกรรมส ำคัญ คือ 

กิจกรรมปฏิรูปที่  2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง 

กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ครู/อำจำรย์มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้

และมีควำมศรัทธำในวิชำชีพและควำมเป็นครู และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต 

และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ครูได้พัฒนำควำมรู้

และทักษะให้เกิดสมรรถนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตลอดจนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยมีกำรปรับปรุงระบบ กลไกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ

อย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะวิชำชีพและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ 

รวมทั้งกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 

 3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพ 

ของระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะส ำหรับต ำแหน่งที่มีใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่ง

และวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
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4. กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยในกำรปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะใหม่ต้องส่งผล 

ไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นกำรพัฒนำวิชำชีพมำกกว่ำกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกัน 

โดยมีกำรประเมินที่ไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม และน ำระบบออนไลน์มำใช้ในกำรประเมินวิทยฐำนะ  

เช่น กำรยื่นค ำขอ และกำรส่งผลงำนทำงวิชำกำรโดยเน้นระบบกำรบันทึกข้อมูลที่ลดกำรใช้กระดำษ 

5. จำกงำนวิจัยในโครงกำร กำรสังเครำะห์ระบบและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำชีพครู : 

จำกแนวคิดกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติ โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ประวิต เอรำวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษำแนวคิด

และรำยงำนกำรศึกษำวิจัยของนักวิชำกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ พบว่ำ  

5.1 จำกรำยงำนของ OECD/UNESCO เมื่อปี 2016 มีประเด็นเกี่ยวกับระบบกำรเข้ำสู่ 

วิทยฐำนะของครู ดังนี ้

1) กำรแบ่งวิทยฐำนะครูได้ใช้บทบำทในห้องเรียนเป็นเกณฑ์ แต่ยังขำดควำมชัดเจน 

ในกำรประเมินกำรขึ้นสู่แต่ละวิทยฐำนะที่แสดงถึงควำมสำมำรถจริงของครู และไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์มำตรฐำน

วิชำชีพที่ก ำหนดโดยคุรุสภำ 

2) เกณฑ์กำรเข้ำสู่วิทยฐำนะของครูยังไม่ให้น้ ำหนักกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

แต่เน้นกำรเสนอเอกสำร รำงวัลที่ได้รับ และจ ำนวนช่ัวโมงที่ได้รับกำรพัฒนำของครู 

5.2 จำกผลกำรศึกษำของ Jensen และคณะ เมื่อปี 2012 ได้มีข้อเสนอว่ำ กำรที่ครูจะมี

ต ำแหน่งสูงขึ้นต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักเรียน กำรพัฒนำกำรสอนและกำรวิจัยร่วมกันของครู 

กำรสังเกตชั้นเรียน กำรแลกเปลี่ยนวิธีกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง 

กำรประยุกต์ใช้หลักกำรและศำสตร์กำรสอนไปสู่ห้องเรียน 

6. หลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นเรื่องส ำคัญที่ต้อง

ด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย รวมถึงหลักกำร และแนวคิดในเชิงวิชำกำร โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน  

จึงได้ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ โดยได้ด ำเนินกำรศึกษำสภำพปัญหำในกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ตลอดจนสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลกำรศึกษำวิจัยของประเทศต่ำง ๆ  

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

7. ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้น ำผลกำรสังเครำะห์ควำมคิดเห็นจำกนักวิชำกำรและผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อน ำมำก ำหนดเป็นกรอบแนวคิดส ำคัญในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะ

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แล้วพบว่ำ หัวใจส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  

ให้ประสบควำมส ำเร็จ ไดแ้ก่ 
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  7.1 Back to school คุณภำพกำรศึกษำต้องเริ่มที่ห้องเรียน กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกสำยงำน ต้องมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีกำรท ำงำนเป็นทีม มีเป้ำหมำย

ร่วมกัน คือ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน 

 7.2 Focus on classroom กำรประเมินให้ดูที่ผลกำรปฏิบัติงำนของครูในห้องเรียนดูที่สมรรถนะ 

ในกำรปฏิบัติงำนจริงของครู (Teacher performance) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (Powerful Pedagogies)  

และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Students Outcomes)  

 7.3 Teacher as a key of success ครูเป็นกลไกส ำคัญที่จะท ำให้กำรศึกษำประสบ

ควำมส ำเร็จ ครูต้องมีกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง 

ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ได้แก ่

 7.3.1 ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute and Learn) โดยผู้ที่เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยต้องสำมำรถ

จัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ในเนื้อหำและสมรรถนะ

วิชำชีพครู ในระหว่ำงที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 

  7.3.2 ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt) สำมำรถปรับประยุกต์ควำมรู้และศำสตร์

กำรสอนมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  

  7.3.3 แก้ไขปัญหำ (Solve the Problem) รับรู้ปัญหำและสำมำรถแก้ปัญหำในกำรจัดกำร

เรียนรู้และกำรจัดกำรช้ันเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  7.3.4 ริเริ่ม พัฒนำ (Originate and Improve) สำมำรถปรับปรุงพัฒนำงำนให้ดีกว่ำเดิมได้ 

สอนให้ผู้เรียนมีกระบวนกำรคิด  

  7.3.5  คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) สำมำรถสร้ำงสรรค์สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ีเพื่อยกระดับกำรท ำงำนในห้องเรียนให้ดีขึ้นได้ สอนให้ผู้เรียนค้นพบองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

  7.3.6 สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สำมำรถสร้ำงผลกระทบให้

เกิดขึ้นนอกเหนือจำกห้องเรียน สำมำรถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้ 

7.4 School as an Organization กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรในสถำนศึกษำต้องมุ่งเน้น

งำนหลักของครูและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

7.4.1 ลดควำมซ้ ำซ้อน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินเดือนกับกำรให้มีหรือ

เลื่อนวิทยฐำนะ (มำตรำ 54) และกำรคงวิทยฐำนะ (มำตรำ 55) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวช้ีวัดเดียวกัน) 

7.4.2 School Professional Community กำรจัดท ำ PLC เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำร

สถำนศึกษำที่จะต้องท ำให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรก ำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด้วย 
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7.4.3 Support System ควรเป็นระบบ Online System ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ ผ่ำนแฟลตฟอร์ม

ออนไลน์ต่ำง ๆ  

8. จำกกรอบแนวคิดข้ำงต้น ส ำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีศักยภำพ
นอกจำกจะต้องมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมระดับวิทยฐำนะที่คำดหวังแล้ว ยังต้องสำมำรถพัฒนำครู
ให้มีสมรรถนะเต็มตำมศักยภำพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย  จึงได้น ำควำมคิดเห็น 
ของนักวิชำกำรและผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องมำจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีกำรพัฒนำ
ให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนสูงขึ้น ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมต ำแหน่ งและวิทยฐำนะ  
ตำมแผนภำพที่ 1 และก ำหนดกรอบแนวคิดเพื่อวำงระบบในกำรจัดท ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ตำมแผนภำพที่ 2 
และเชื่อมโยงระบบกำรประเมินต่ำง ๆ ตำมแผนภำพที่ 3 ดังนี ้ 

                  แผนภาพที่ 1 ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเมินค ำขอผ่ำนระบบ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง

ชนก./

ชนพ.

ชช./

ชชพ.

ประเมินค ำขอผ่ำนระบบ
คณะกรรมกำร

กำรประเมินวิทยฐำนะ

Admin

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.

ทำงวิชำกำร

ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ

กำรประเมิน Performance Appraisal (PA) ครบระยะเวลำตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะท่ีขอ

และประเมินผลงำน

คณะกรรมกำร กศจ./

Admin สนง.เขต/ศธจ.

ส่วนรำชกำร

ชช./ชชพ.

แสดงถึงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
- มีกำรปรับประยุกต์กำรปฏิบัติงำน จนปรำกฎ
ผลลัพธ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
วิทยฐานะช านาญการ 
 - มีกำรริเริ่ม แก้ไขปัญหำพัฒนำงำนวิชำกำร  
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
   มีกำรพัฒนำและน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
    มีกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรม
    กำรจัดกำรศึกษำและน ำไปเผยแพร่
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
    มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและงำนวิจัย เผยแพร่และ
ขยำยผล เป็นแบบอย่ำง และเป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ

ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทสถำนศึกษำ 
นโยบำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร 

มุ่งเน้นการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

ด้านท่ี   ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เคร่ืองมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจำรณำจำก
       รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ 
กำรใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือ
กิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
      กำรน ำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมใน

ด้านท่ี   ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
พิจำรณำจำก
    ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น 
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ตำมที่เสนอไว้
ในด้ำนที่   โดยให้น ำเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ จ ำนวน   ไฟล์ 

ด้านท่ี   ด้านผลงานทางวิชาการ 
    งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวัตกรรม
กำรบริหำรสถำนศึกษำจ ำนวน   รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF (ชช.)
  งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และนวัตกรรม

กำรบริหำรสถำนศึกษำ อย่ำงละ   รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF  
 เป็นผลงำนที่เผยแพร่ผ่ำน TCI ) (ชชพ.)

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

ผลการประเมิน

ส่วนท่ี   ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 
     กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่ 
ก ค ศ  ก ำหนด 
  2) ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและ
เครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและ
วิชำชีพ 

คณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง

ประเมินคงวิทยฐานะ  ม    

ส่วนท่ี   ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป น
ประเด นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา

       มีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ที่ขอรับกำรประเมิน
       มีผลกำรประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลำที่ก ำหนด 
โดยมีผลกำรประเมินในแต่ละรอบ ผ่ำนเกณฑ์
       มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
 ผลงานท่ีใช้เสนอขอรับการประเมิน

เล่ือนเงินเดือน

ประเด นท้าทาย
Based on Learning Outcomes

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง

Admin 
สถานศึกษา

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 
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ทั้งนี้ ระบบกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่ง 

และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อมโยงบูรณำกำร

กับระบบกำรประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ ตำมมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 โดยมีควำมเชื่อมโยงของระบบกำรประเมิน 

ตำมแผนภำพที่ 3 
    

    แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะข้าราชการครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา  

 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564  

จะเป็นประโยชนก์ับผู้เรียน สถำนศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 1. เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

ได้พัฒนำตนเองให้มีศักยภำพสูงขึ้นตำมระดับวิทยฐำนะ มีภำวะผู้น ำในกำรบริหำรวิชำกำร และบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง

ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คุณภำพครู คุณภำพผู้เรียน และคุณภำพกำรศึกษำ 

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

รอบปีท่ี 1 รอบปีท่ี 3รอบปีท่ี 2

Performance Appraisal : PA

ประเมินการด ารงวิทยฐานะ

ประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ

ส่วนที่   ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
     กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำน
ตำมท่ี ก ค ศ  ก ำหนด 
     ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร
และควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

ส่วนที่   ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เสนอเป นประเด นท้าทายเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
     รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์  กำรใช้เคร่ืองมือหรือ
นวัตกรรมทำงกำรบริหำร  PDF)
     ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
      ผลลัพธ์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
     ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ  ชช  ชชพ  
     งำนวิจัยเก่ียวกับกำรพัฒนำสถำนศกึษำ หรือ นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ  ชช  
     งำนวิจัยเก่ียวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และ นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ  ชชพ  
  ตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร  TCI) ชชพ  

       มีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน
       มีผลกำรประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีผลกำร
ประเมินในแต่ละรอบ ผ่ำนเกณฑ์
       มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

การประเมินและผลงานท่ีเสนอ

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ม 55 คงวิทยฐานะ

ม 54 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
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2. ผู้บริหำรเข้ำถึงครูและห้องเรียนมำกขึ้น ท ำให้ได้รับทรำบสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

ของแต่ละห้องเรียน สำมำรถน ำมำก ำหนดแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน 

3. กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในแต่ละปีงบประมำณ ท ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ได้ทรำบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ซึ่งจะท ำให้มีแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง 

พัฒนำครู เพื่อให้ครูสำมำรถน ำผลกำรพัฒนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำผลลัพธ์

กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. กำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ เป็นกำรลดภำระกำรจัดท ำเอกสำร ประหยัดงบประมำณ

ในกำรประเมิน และท ำให้ระบบกำรประเมินโดยรวมมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและคล่องตัวยิ่งขึ้น  

5. เกิดกำรเชื่อมโยงบูรณำกำร (Alignment and Coherence) ในระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน  

ลดควำมซ้ ำซ้อน และงบประมำณในกำรประเมิน 

6. ท ำให้ มี Big data ในกำรบริหำรงำนบุคคลในหลำยมิติ และสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลส ำคัญ

ในกำรวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ส ำหรับคู่มือกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ฉบับนี้ ประกอบด้วยสำระส ำคัญ  

4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภำระงำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 

20 พฤษภำคม 2564 โดยจ ำแนกออกเป็น 

- หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำร

ช ำนำญกำรพิเศษ 

- หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ  

- หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  
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- หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำร  

เชี่ยวชำญพิเศษ 

1.2 รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

1.3 ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 

ตอนที่ 2 กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนต้องจัดท ำ

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำมแบบที่  ก.ค.ศ. ก ำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบ โดยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  

ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยเพื่อพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ  

ตอนที่ 3 กำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ให้ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดค ำชี้แจง 

กำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน แบบประเมินผลกำรพัฒนำงำน

ตำมข้อตกลง แบบสรุปผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง และค ำชี้แจงกำรด ำเนินกำรประเมิน 

เพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 

โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงให้มีคณะกรรมกำรประเมิน  

3 คน ต่อผู้รับกำรประเมิน 1 รำย ประเมินปีงบประมำณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยตำมหลักเกณฑ์  

และวิธีกำรนี้ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคน 

จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนกับผู้บังคับบัญชำทุกปีงบประมำณ โดยผลกำรประเมินสำมำรถน ำไป ใช้ 

ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ ดังนี ้ 

1. ใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอรับกำรประเมินเพื่อให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ที่ก ำหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 และแนวปฏิบัติ 

กำรด ำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ที่ก ำหนดไว้ในหมวด 7 แล้วแต่กรณ ี 

2. ใช้ผลกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อด ำรงไว้

ซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุ  

และแต่งตั้ง ตำมนัยมำตรำ 55 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวด   

3. ใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 

ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน   
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ตอนที่ 4 กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ก ำหนดให้มี 

กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะผ่ำนระบบ DPA มีคณะกรรมกำรประเมิน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 รำย 

โดยก ำหนดให้มีกำรประเมิน 2 ด้ำน ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ  

หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร 

ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

ส ำหรับวิทยฐำนะเช่ียวชำญและวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ให้มีกำรประเมินด้ำนที่ 3 

ด้ำนผลงำนวิชำกำรด้วย 

 กำรปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ 1 

และด้ำนที่ 2 แล้วมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ แต่ด้ำนที่ 3 เห็นควรให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร โดยมีผลกำรประเมิน

จำกคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 คน ใน 3 คน ผ่ำนเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องอยู่ในวิสัยที่สำมำรถ

ปรับปรุงได้ ต้องไม่เป็นกำรแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง

โดยให้ปรับปรุง 1 ครั้ง ภำยใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนระบบ DPA 

ให้ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนกำรศึกษำ แล้วแต่กรณี ทรำบ 
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ตอนที่ 1 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 

- รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 

- ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 11 - 

 

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ และภาระงานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการและเลื่อนเป นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการและเลื่อนเป นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
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รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

รูปแบบไฟล์วดีีทัศน์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 
 

ก.ค.ศ. ก ำหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในกำรประเมินค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ   

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1. ไฟล์วีดิทัศน์กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร  
ตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 

ก ำหนดให้มีรูปแบบกำรจัดท ำและคุณลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี ้
 1.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้จัดท ำขึ้นภำยหลังจำกที่ได้ก ำหนดแผนพัฒนำ

สถำนศึกษำแล้ว โดยน ำเสนอกระบวนกำรคิด รูปแบบ กำรใช้กลยุทธ์ หรือเครื่องมือหรือนวัตกรรมกำรบริหำร  
ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุผลและประสบผลส ำเร็จ แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหำ
หรือประเด็นกำรพัฒนำ กำรแก้ปัญหำสถำนศึกษำ ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่น ำเสนอต้องสะท้อนระดับกำรปฏิบัติ 
ที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน สมรรถนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ แรงบันดำลใจ 
กรอบแนวคิด ปรัชญำในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรออกแบบกลยุทธ์กำรบริหำร  
กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรบริหำร กำรท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล กำรจัดกำรตำมกระบวนกำรชุมชน  
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ศึกษำนิเทศก์ ผู้ เชี่ยวชำญ ในกำรพัฒนำ
คุณภำพของนักเรียน ครูและชุมชน กำรปฏิบัติที่ดีจำกกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรประเมินและปรับปรุง  
กำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  

1.2 กำรถ่ำยท ำและกำรน ำเสนอไฟล์วิดีทัศน์กำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร  

  ก ำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะส ำคัญทำงเทคนิค ดังนี ้
1) รูปแบบกำรถ่ำยท ำไฟล์วีดิทัศน์ ต้อง เป็นกำรบันทึก ณ สถำนศึกษำที่ปฏิบัติงำนจริง  

โดยฉำกหลังจะต้องไม่มีบุคคลอื่นใดมำร่วมน ำเสนอ ในกำรน ำเสนออำจใช้ สื่อช่วยในลักษณะของภำพนิ่ง  
ข้อควำม สัญลักษณ์ ภำพเคลื่อนไหว และอำจมีกำรสอดแทรก (Insert) ภำพ หรือน ำเสนอในรูปแบบ Power Point  
ด้วยก็ได้ โดยกำรน ำเสนอให้ใช้กำรพูดหรือน ำเสนอเป็นภำษำไทยด้วยตนเองเท่ำนั้น กำรถ่ำยท ำให้ใช้กล้องถ่ำยท ำ
แบบตัวเดียว (Single video camera) ไม่มีส่วนน ำใด ๆ  ของไฟล์วีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก 
ไม่มีกำรหยุดกำรถ่ำยท ำ (One - Take recording) ไม่มีกำรตัดต่อ (Un - Editing) ไม่มีกำรแต่งเติมภำพ (No effect) 
ด้วยเทคนิคหรือวิธีกำรใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในกำรถ่ำยท ำทั้งสิ้น  

2)  ลักษณะส ำคัญทำงเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ 
    (1) ควำมละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภำพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสำมำรถ

ประเมินไดต้ำมสภำพกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริง       
(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4  
(3) ควำมยำวของไฟลว์ีดิทัศน์ ไม่เกิน 15 นำท ี
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ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์กำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทำงกำรบริหำร จ ำนวน 1 ไฟล์ เท่ำนั้น 

2. ไฟล์วีดิทัศน์กำรน ำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

2.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพ

สถำนศึกษำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ หรือเกิดนวัตกรรมกำรบริหำร 

หรือกำรจัดกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี .(Best.practice).โดยมีร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงผลลัพธ์ 

(Outcomes).จำกกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน.คร.ูและสถำนศึกษำ.อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2.2 กำรถ่ำยท ำวดิีทัศน์กำรน ำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ก ำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหำ และลักษณะส ำคัญทำงเทคนิค ดังนี ้

1) รูปแบบและเนื้อหำของไฟล์วีดิทัศน์กำรน ำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้น ำเสนอแบบปรำกฏตัวและบรรยำยด้วยตนเองเท่ำนั้น โดยกำรน ำเสนอให้เป็นลักษณะ

กำรอธิบำยกำรปฏิบัติงำนของตนเอง สะท้อนผลลัพธ์ของกำรบริหำรที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

และภำพรวมของสถำนศึกษำ อำจน ำเสนอร่องรอยชิ้นงำน/ผลงำนที่เป็นผลลัพธ์ ผลกระทบจำกกำรบริหำร  

ที่มีพัฒนำกำรสอดคล้องกับประเด็นที่ท้ำทำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในปีงบประมำณนั้น ๆ 

โดยผลงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ อำจมีได้หลำกหลำยรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  

กำรบริหำรสถำนศึกษำ ผลงำนควรจะน ำเสนอให้เห็นทั้งที่ประสบควำมส ำเร็จมำก ประสบควำมส ำเร็จน้อย 

หรือที่ยังมีปัญหำท้ำทำยซึ่งยังไม่ประสบควำมส ำเร็จด้วย.ทั้งนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องรับผิดชอบและ

ตระหนักถึงจรรยำบรรณในกำรน ำเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ระหว่ ำงกำรบรรยำย 

ให้มีกำรสอดแทรก (Insert) ภำพนิ่ง หรือ ภำพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนน ำ (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษ

ที่สร้ำงขึ้น (No sound effect) ไม่มีกำรซ้อนตัวอักษรระหว่ำงกำรน ำเสนอ แต่อำจใช้กำรน ำเสนอผ่ำนโปรแกรม

กำรน ำเสนอได้ ได้แก่ Power point, Keynote, Google Slide หรืออื่น ๆ  

2)  ลักษณะส ำคัญทำงเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์กำรน ำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำร

สถำนศึกษำ 

    (1) ควำมละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภำพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสำมำรถ

ประเมินไดต้ำมสภำพกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริง       

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4  

(3) ควำมยำวของไฟลว์ีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นำที  
 

  โดยให้ส่งไฟล์วดิีทัศน์กำรน ำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 ไฟล์ เท่ำนั้น 
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ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) 
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ตอนที่ 2  การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  

การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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ค าชี้แจงการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ค าชี้แจงการจดัท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 

“ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน” (Performance Agreement : PA) หมำยควำมว่ำ ข้อตกลง 

ที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อแสดงเจตจ ำนงว่ำภำยในรอบกำรประเมินจะพัฒนำ  

คุณภำพผู้เรียน คุณภำพครู และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ

ที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้ำหมำย และบริบทสถำนศึกษำ นโยบำย

ของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร โดยผู้บังคับบัญชำได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน   

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคน ต้องจัดท ำ

ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบ โดยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  

1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่  

ก.ค.ศ. ก ำหนด  

2) ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชน  

และเครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  

ครู และสถำนศึกษำ  

กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ควรก ำหนดกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม 

ให้ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงได้อย่ำงชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่ำง 

กำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำย้ำย หรือรักษำกำรในต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำย้ำยสถำนศึกษำระหว่ำงปีงบประมำณให้จัดท ำข้อตกลง

ในกำรพัฒนำงำนกับผู้บังคับบัญชำคนใหม่  

2. กรณีที ่รองผู ้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้รับกำรแต่งตั ้งให้รักษำกำรในต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ให้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

กับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 
(ทุกสังกัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถงึวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผู้จัดท าข้อตกลง  

ชื่อ....................................................นำมสกุล........................................................ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
สถำนศึกษำ................................................................................. สังกัด............................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับช้ัน)  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง 
 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
(ยังไม่มีวิทยฐำนะ) ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PA 1/บส 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

   เต็มเวลำ  
    ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก……………………………………………………………………………………… 

  โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ ำกว่ำ………… …  ชั่วโมง/สัปดำห์ (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
    ปฏิบัติกำรสอนประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 

    ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจ ำช้ัน/ประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดช้ันเรียน  

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    เป็นผู้น ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรยีน 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับคร ู 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์

2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ดา้นการบรหิารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดท ำและพฒันำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน 
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรน ำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพฒันำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสรมิพัฒนำผู้เรียน  
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรน ำไปปฏิบัติ กำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

   

4. ด้านการบรหิารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ 
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก 
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
ครู และสถำนศึกษำ 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ  
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดท ำข้อตกลง 
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2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2 
  3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมิน 
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ   
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ของผู้จัดท ำข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ยังไม่มีวิทยฐำนะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง คือ  
การปรับประยุกต์ กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือมี
กำรพัฒนำมำกขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังที่สูงกว่ำได้) 

 

ประเด็นท้ำทำย เรื่อง................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 2. วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล  
 ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง  
3.1 เชิงปริมำณ 

.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................… 
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3.2 เชิงคุณภำพ 
.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

                ผู้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
                  ................/.............../................... 
 
 

ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบใหเ้ป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปแก้ไข และเสนอ
เพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้  

........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

                  ................/.............../................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถงึวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  

ชื่อ.......................................... นำมสกุล................................ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะช ำนำญกำร 
สถำนศึกษำ..................................................................................... สังกัด............................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับช้ัน)  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
วิทยฐำนะช ำนำญกำร ซึ่งเป็นต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

   เต็มเวลำ  
    ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก………………………………………………………………………………………  

  โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ ำกว่ำ………… …  ชั่วโมง/สัปดำห์ (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

    ปฏิบัติกำรสอนประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 
    ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจ ำช้ัน/ประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดช้ันเรียน  

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    เป็นผู้น ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรยีน 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับคร ู 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์

2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ดา้นการบรหิารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดท ำและพฒันำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน 
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรน ำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพฒันำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสรมิพัฒนำผู้เรียน  
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรน ำไปปฏิบัติ กำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

   

4. ด้านการบรหิารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ 
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก 
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
ครู และสถำนศึกษำ 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ  
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดท ำข้อตกลง 
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2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2 
  3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมิน 
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ  
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำของผู้จัดท ำข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะช ำนำญกำร ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ของวิทยฐำนะช ำนำญกำร คือ การแก้ไขปัญหา กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดง
ให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้) 

 

ประเด็นท้ำทำย เรื่อง................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง  
3.1 เชิงปริมำณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………… 
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3.2 เชิงคุณภำพ 
.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
          (.........................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
                ผู้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
                  ................/.............../................... 

 
 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบใหเ้ป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
  (  )  ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปแก้ไข  
และเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้  

........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
    

ลงชื่อ........................................................................ 
          (.........................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
                  ................/.............../................... 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถงึวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ.................................. นำมสกุล.............................. ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
สถำนศึกษำ..................................................................................... สังกัด............................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับช้ัน)  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง 

 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ซึ่งเป็นต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PA 1/บส 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

   เต็มเวลำ  
    ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก……………………………………………………………………………………  

  โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ ำกว่ำ………… …  ชั่วโมง/สัปดำห์ (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี ้

    ปฏิบัติกำรสอนประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 
    ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจ ำช้ัน/ประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดช้ันเรียน  

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    เป็นผู้น ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรยีน 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับคร ู 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 

2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ดา้นการบรหิารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดท ำและพฒันำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน 
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ 
กำรน ำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสรมิพัฒนำผู้เรียน  
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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หมายเหตุ  
1. รูปแบบกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท

และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ  
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดท ำข้อตกลง  

 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรน ำไปปฏิบัติ กำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

   

4. ด้านการบรหิารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ 
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก 
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
ครู และสถำนศึกษำ 
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2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2 

  3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมิน 
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ   
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำของผู้จัดท ำข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ 
ที่คำดหวังของวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น  (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำย
อำจจะแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้) 

 

ประเด็นท้ำทำย เรื่อง................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง  
3.1 เชิงปริมำณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………… 
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3.2 เชิงคุณภำพ 
.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
          (.........................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
                ผู้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
                  ................/.............../................... 
 

 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบใหเ้ป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
  (  )  ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปแก้ไข  
และเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้  

........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

                              ................/.............../.................. 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถงึวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ....................................... นำมสกุล................................... ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
สถำนศึกษำ................................................................................. สังกัด................................................................ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

   ระดับปฐมวัย 
 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับช้ัน)  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ง 

 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ซึ่งเป็นต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA 1/บส   
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

   เต็มเวลำ  
    ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก………………………………………………………………………………………  

  โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ ำกว่ำ………… …  ชั่วโมง/สัปดำห์ (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 
      ปฏิบัติกำรสอนประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 

   ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจ ำช้ัน/ประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ช่ัวโมง/สปัดำห์ 
   สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดช้ันเรียน  

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
   เป็นผู้น ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรยีน 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
   นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ให้กับคร ู 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
   จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 

2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ดา้นการบรหิารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดท ำและพฒันำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน 
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรน ำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพฒันำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสรมิพัฒนำผู้เรียน  
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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หมายเหตุ  

1. รูปแบบกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ  
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดท ำข้อตกลง  

 
 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรน ำไปปฏิบัติ กำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

   

4. ด้านการบรหิารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ 
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก 
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
ครู และสถำนศึกษำ 
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2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2 
  3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมิน 
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ   
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำของผู้จัดท ำข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ 
ที่คำดหวังของวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ คือ การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยน ให้คุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำสูงขึ้น เป็นแบบอย่ำงที่ดีและให้ค ำปรึกษำผู้อื่น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดงให้เห็นถึง
ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้) 
 

ประเด็นท้ำทำย เรื่อง……………………......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง  
3.1 เชิงปริมำณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………  
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3.2 เชิงคุณภำพ 
.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
          (.........................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
                ผู้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
                  ................/.............../................... 

 
 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปแก้ไข  
และเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้  

........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

                               ................/.............../............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 74 - 

 

- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถงึวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ....................................... นำมสกุล............................ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศกึษำ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ 
สถำนศึกษำ.................................................................................. สังกัด............................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษำ 
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับช้ัน)  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น  

 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 

 

ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจ ำนงในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ซึ่งเป็นต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

PA 1/บส 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย 
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

   เต็มเวลำ  
    ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก……………………………………………………………………………………  

  โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ ำกว่ำ………… …  ชั่วโมง/สัปดำห์ (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้ 

    ปฏิบัติกำรสอนประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 
    ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจ ำช้ัน/ประจ ำวิชำ จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์ 
    สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดช้ันเรียน  

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    เป็นผู้น ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรยีน 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับคร ู 

จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์
    จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ ำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห ์

2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ดา้นการบรหิารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดท ำและพฒันำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน 
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรน ำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพฒันำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสรมิพัฒนำผู้เรียน  
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

   

 



- 77 - 

 

 

หมายเหตุ  
1. รูปแบบกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท

และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ  
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดท ำข้อตกลง 

  
 
 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน  
(โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบ)ุ 
 
 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เหน็ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ 
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรน ำไปปฏิบัติ กำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

   

4. ด้านการบรหิารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย 
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ 
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก 
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
ครู และสถำนศึกษำ 
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2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน 
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2 

 3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง 
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมิน 
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ   
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ  ของผู้จัดท ำข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ 
ที่คำดหวังของวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนำนวัตกรรม เผยแพร่และขยำยผล 
จนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้ค ำปรึกษำผู้อื่นและเป็นผู้น ำ 

 

ประเด็นท้ำทำย เรื่อง……………………  ....................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล  

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง  
3.1 เชิงปริมำณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………… 
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3.2 เชิงคุณภำพ 
.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

                ผู้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
                  ................/.............../................... 

 
 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบใหเ้ป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปแก้ไข และเสนอ
เพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้  

........................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

                  ................/.............../................... 
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ส่วนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  

- การประเมนิผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

- การด าเนนิการประเมนิเพือ่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลีย่นผ่าน 
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ค าชี้แจงการประเมิน 
ค าชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่  ก.ค.ศ. ก ำหนดในแบบประเมินนี้ โดยกำรประเมิน 
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงให้ด ำเนินกำรประเมินตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด 

1. องค์ประกอบการประเมนิมี 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย  

1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด  

2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นกำรประเมิน  
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน
ต ำแหน่ง ทั้ง 5 ด้ำน จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด 
ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

โดยมีระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง และระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมิน ดังนี้ 
1) ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  

ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 
ต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  รายละเอียด 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปรับประยุกต์  
(Apply and Adapt) 

สำมำรถปรับประยุกต์กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
และปฏิบัติงำนจนปรำกฏผลลัพธ์กับผู้เรียน ครู  
และสถำนศึกษำได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

 ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง รายละเอียด 

รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำร 

แก้ไขปัญหำ  
(Solve the Problem) 

สำมำรถแก้ไขปัญหำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ริเริ่ม พัฒนำ  
(Originate & Improve) 

สำมำรถริเริ่มพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

  

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน PA 
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วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง รายละเอียด 

รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

สำมำรถคิดค้น พฒันำนวัตกรรมและปรับเปลี่ยน  
ให้คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ สูงขึ้น  
เป็นแบบอย่ำงที่ดี และให้ค ำปรึกษำผู้อื่น 

ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ 
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

สำมำรถคิดค้น พฒันำ นวัตกรรม เผยแพร่ และขยำยผล
จนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
ให้ค ำปรึกษำผู้อื่น และเป็นผู้น ำ 

 

2) ระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมินในแต่ละต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
ให้ผู้ประเมินพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกกำรปฏิบัติงำนจริง  

ที่ได้ปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง โดยค ำนึงถึงสภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ ไม่เน้นกำรประเมินจำกเอกสำร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจำกบุคคลและหรือ
หน่วยงำน และหลักฐำนที่แสดงว่ำผู้ขอรับกำรประเมินได้ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เช่น รำยงำนผลกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตำมระดับคุณภำพในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

  

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 
ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำระดับ 

ที่คำดหวังมำก 
ไม่ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะ 
ที่ด ำรงอยู่ 

2 
ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำระดับ 

ที่คำดหวัง  
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้ำง แต่ไม่ครบถ้วน  
และไม่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

3 
ปฏิบัติได้ตำมระดับ 

ที่คำดหวัง 
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/ 
มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่  

4 
ปฏิบัติได้สูงกว่ำ 
ระดับที่คำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และมีคุณภำพสูงกว่ำมำตรฐำน
ต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กำรประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำร

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ก ำหนดให้มีเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ 4 ระดับ คือ 
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ไว้ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต ม 10 คะแนนเต ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 
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2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 2.1 กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้
2.1.1 ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  

ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  

1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะ 

ไม่ต่ ำกว่ำศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
เหมำะสม และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจำกสถำนศึกษำอื่น 
ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม 
จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรประเมิน  

กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
ของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำใกล้เคียงที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน 

2.1.2 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ งคณะกรรมกำร

ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  

เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม  

และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอื่นที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน 2 คน 
เป็นกรรมกำรประเมิน  

 2.2 กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้

 2.2.1 ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำ

งำนตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะ 

ไม่ต่ ำกว่ำศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เหมำะสม และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจำกสถำนศึกษำอื่น 
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ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม 
จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรประเมิน  

กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
ของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำใกล้เคียงที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน 

2.2.2 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือเลขำธิกำร กศน. หรือ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  

1) ผู้บังคับบัญชำของผู้รับกำรประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม  

และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอื่นที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำ 
วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน 2 คน 
เป็นกรรมกำรประเมิน  
 3. วิธีการประเมิน 
 ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในแต่ละรอบกำรประเมิน โดยพิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ตำมแบบที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมิน 

กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  …  

 

รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ........................................................นำมสกุล..........................................ต ำแหน่ง..............................  
สถำนศึกษำ................................................................... สังกัด................................................................ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย   ในชอ่งที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภำระงำน    เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ                        

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑ์ผ่ำน 

ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 70 

1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนำ 

ที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ ครอบคลุมภำรกิจหลัก 
ของสถำนศึกษำ มีกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น 
ของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง  
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

1.2 กำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ปรับประยุกต์หลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มีควำม

ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน และท้องถิ่น 
โดยมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำหลักสูตร หลักสูตรมีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน 
คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้ำง เวลำเรียน ค ำอธิบำยรำยวิชำ แนวด ำเนินกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรน ำ
หลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัตจิริง ในกำรจัดกำรเรยีนรู้  

    

PA 2/บส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร มีกำรน ำผลกำร
นิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผล กำรใช้หลักสูตร 
มำปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร 

1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน 

 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน ครูมีกำรเตรียมกำร
จัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน ปรับประยุกต์ 
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีเครื่องมือในกำร
วัดและประเมินผล น ำผลไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำประยุกต์ใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตรงตำมที่หลักสูตรก ำหนด ครู  
และนักเรียนสำมำรถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
มีกำรรำยงำนผลและน ำไปปรับปรุง  

1.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด 
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
         นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู มีกำรส่งเสริมกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ และน ำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน  
 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำ

ผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร มอบหมำยงำน 
มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง และจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม และประเมินผล  
มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและน ำผลไปปรับปรุง  

2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหำ 

และพัฒนำผู้เรียน ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค  
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

    

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

    

3.1 กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร  
 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยมีนโยบำย กลยุทธ์ 

กำรใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน  
มีแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ภำระงำนบริหำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ  
และมีกำรน ำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย  

3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำสถำนศึกษำ  
โดยสร้ำงหรือน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล 
มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและผู้เรียน  
ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ  
ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

     

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 สร้ำงควำมร่วมมือ อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้เรียน 

ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ 
และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ  
 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ 

ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำยในกำร
ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร 
แก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ  
และชุมชน และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้ 
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้น ำ 
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  

5.2 กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

 มีกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรปฏิบัติจริง มีกำรติดตำม
ประเมินผล และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำร 
และน ำผลไปปรบัปรุง 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)       

 พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง 
ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

    

2. ผลลัพธก์ารพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)  
  พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้  

    

   2.2 เชิงคุณภำพ (10 คะแนน) 
  พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

                                                   (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ระเมนิ 
       (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
 

1. จุดเด่น  
....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา 
....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
 

3. ข้อคิดเห น 
....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                                            (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ระเมนิ 

                (..................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

 วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที ่... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ....................................................นำมสกุล..............................................ต ำแหน่ง..............................  
สถำนศึกษำ................................................................ สังกัด.................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย   ในชอ่งที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภำระงำน    เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ                            

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑ์ผ่ำน 

ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 70 

1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มีกำรแก้ไขปัญหามำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยมีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ 
ครอบคลุมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
และมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

    

1.2 กำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำ มีควำมทันสมัย สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหา
และจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบถูกต้อง 
ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ โครงสร้ำง เวลำเรียน ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
แนวด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผล  

    

  

PA 2/บส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

กำรเรียนรู้ มีกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัติจริง  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร  
มีกำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผล 
กำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

     

 

1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน 

 มีกำรแก้ไขปัญหากระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน ครูมีกำรเตรียม 
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล น ำผลไป
ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

    

1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำร
แก้ไขปัญหากำรจัดกำรเรียนรู้ตรงตำมที่หลักสูตรก ำหนด 
ครูและนักเรียนสำมำรถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
มีกำรรำยงำนผลและน ำไปปรับปรุง  

    

1.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด 
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครู แก้ไขปัญหาโดยส่งเสริมกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห ์เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

 กำรศึกษำ วิเครำะห ์เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ และน ำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

    

2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน  
 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำ

ผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร มอบหมำยงำน 
มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง และจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม และประเมินผล  
มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและน ำผลไปปรับปรุง  

    

2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและ

พัฒนำผู้เรียน ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

    

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

    

3.1 กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร  

 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยมีนโยบำย  
กลยุทธ ์กำรใช้เครือ่งมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน  
 
 

หมายเหตุ 

1 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

ในกำรแกไ้ขปัญหาพัฒนำสถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน  
มีแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ภำระงำนบริหำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ  
และมีกำรน ำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

     

3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนำสถำนศึกษำ 
โดยสร้ำงหรือน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำและผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำร 
มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

    

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 สร้ำงควำมร่วมมือ อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้เรียน 

ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนำ 
กำรเรียนรู ้เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ 
และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    

4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ  
 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ  

โดยประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำยในกำร
ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร 
แก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ  
และชุมชน และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้ 
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้น ำ 
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

     

5.2 กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 
 มีกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำกกำร

พัฒนำตนเองและวิชำชีพมำแก้ไขปัญหาในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ มีกำรปฏิบัติจริง มีกำรติดตำมประเมินผล 
และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำร และน ำผล
ไปปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      

พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง 
ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)  
  พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้  

    

2.2 เชิงคุณภำพ (10 คะแนน) 
 พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

                                             (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................................) 

 ต ำแหน่ง................................................................... 
 วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
 

1. จุดเด่น  
....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
 

2. จุดที่ควรพัฒนา 
....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
 

3. ข้อคิดเห น 
....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
                                            (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ระเมนิ 

                (..................................................................) 
ต ำแหน่ง................................................................... 

 วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที ่... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ.........................................................นำมสกุล............................................ต ำแหน่ง.............................. 
สถำนศกึษำ....................................................... สังกัด............................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย   ในชอ่งที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภำระงำน    เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ                                   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑ์ผ่ำน 

ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 70 

1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มีกำรริเริ่ม พัฒนา มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยมีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ 
ครอบคลุมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
และมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  

1.2 กำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำ มีควำมทันสมัย สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรริเริ่ม พัฒนา
และจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบถูกต้อง 
ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ โครงสร้ำง เวลำเรียน ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
แนวด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผล  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

กำรเรียนรู้ มีกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัติจริง  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร  
มีกำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผล 
กำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน 

 มีกำรริเริ่ม พัฒนา กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน ครูมีกำรเตรียม 
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล น ำผลไปปรับปรุง
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ตรงตำมที่หลักสูตรก ำหนด ครูและนักเรียน
สำมำรถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
มีกำรรำยงำนผลและน ำไปปรับปรุง  

1.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด 
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครู โดยมีกำรริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ และน ำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
 2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

 2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน  
 ริเริ่ม พัฒนากำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำร

ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร 
มอบหมำยงำน มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง 
และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม  
และประเมินผล มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
และน ำผลไปปรบัปรุง  

2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ริเริ่ม พัฒนากำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

    

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

    

3.1 กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร  

 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยมีกลยุทธ์ 
เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก 
ในกำรริเริ่ม พัฒนา สถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

มีแผนปฏิบัติกำร สอดคล้องกับมำตรฐำนภำระงำน
บริหำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ และมี
กำรน ำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 
 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ 

เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ โดยริเริ่ม พัฒนา สร้ำงหรือน ำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ  

ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

     

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ริเริ่ม พัฒนาสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์

กับผู้เรียน ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ  
 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ  

โดยริเริ่ม พัฒนา ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน 
และเครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ  
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน และเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

    

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้ 
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

5.2 กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

 มีกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีกำรปฏิบัติจริง มีกำรติดตำมประเมินผล 
และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำร และน ำผล 
ไปปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู 

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน) 
 

     

พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง 
ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

  2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)  
   พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้  

    

2.2 เชิงคุณภำพ (10 คะแนน) 
   พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

                                             (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
             (..................................................................) 

   ต ำแหน่ง................................................................... 
   วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................... 
 
1. จุดเด่น  

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

 
3. ข้อคิดเห น 

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

                                           (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ระเมนิ 
            (..................................................................) 

 ต ำแหน่ง................................................................... 
 วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ.....................................................นำมสกุล.............................................ต ำแหน่ง..............................  
สถำนศึกษำ............................................................... สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย   ในชอ่งที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภำระงำน    เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ                                    

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑ์ผ่ำน 

ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 70 

1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

โดยคิดค้น ปรับเปลี่ยน แผนพัฒนำที่สอดคล้องกับ
นโยบำยทุกระดับ ครอบคลุมภำรกิจหลักของ
สถำนศึกษำ มีกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น 
ของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง  
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได ้

1.2 กำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 หลักสูตรสถำนศึกษำ มีควำมทันสมัย สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้ำง 
เวลำเรียน ค ำอธิบำยรำยวิชำ แนวด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้  

    

PA 2/บส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรน ำหลักสูตร
สถำนศึกษำไปปฏบิัติจริง ในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศ 
ติดตำม กำรใช้หลักสูตร มีกำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำม 
และกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุงพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ เป นแบบอย่างที่ดี  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได ้

1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน 

 มีกำรคิดค้น ปรับเปลี่ยน กระบวนกำรจัด 
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน  
ครูมีกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน  
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล  
น ำผลไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตรงตำมที่หลักสูตรก ำหนด ครูและนักเรียนสำมำรถ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำมประเมินผล 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลและน ำไปปรับปรุง  
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 1 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด 
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  

และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริม
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับ
ผู้อื่นได้ 

1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห ์วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

 กำรศึกษำ วิเครำะห ์วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ และน ำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ เป นแบบอย่างที่ดี  

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย ตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และเป นแบบอย่างที่ดี  

2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน  
 คิดค้น ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน 

และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร 
มอบหมำยงำน มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง  
และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม 
และประเมินผล มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร และน ำผล 
ไปปรับปรุง เป นแบบอย่างที่ดี 

    

  



- 110 - 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

3 
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

     

 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม     

3.1 กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร  
 คิดค้น ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

โดยมกีลยุทธ ์เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก 
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน  

มีแผนปฏิบัติกำร สอดคล้องกับมำตรฐำนภำระงำน
บริหำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ และมีกำร
น ำไปปฏิบัติจรงิบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เป นแบบอย่างที่ด ี
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 
 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ 

เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ โดยคิดค้น ปรับเปลี่ยน  
สร้ำงหรือน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำและผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำร 
มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

    

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     

 4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงควำมร่วมมือ 

อย่ำงสรำ้งสรรค์กับผู้เรียน คร ูคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผู้ปกครอง ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่ำย  
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ช่วยเหลือและพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป นแบบอย่างที่ด ี
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ  
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรจัดระบบกำรให้บริกำร

ในสถำนศึกษำ โดยประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน 
และเครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ  
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน และเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป นแบบอย่างที่ดี 

     

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้ 
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป นแบบอย่างที่ดี 

5.2 กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

 มีกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้ 
จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำคิดค้น ปรับเปลี่ยน  
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีกำรปฏิบัติจริง มีกำร
ติดตำมประเมินผล และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรม 
กำรบริหำร และน ำผลไปปรับปรงุ เป นแบบอย่างที่ดี  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      

 พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง 
ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)  
  พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้  

    

2.2 เชิงคุณภำพ (10 คะแนน) 
   พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 

                                                    (ลงชื่อ)............................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
             (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 
 
1. จุดเด่น  

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

 
3. ข้อคิดเห น 

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

                                           (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ระเมนิ 
            (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ.........................................................นำมสกุล.......................................ต ำแหน่ง..............................  
สถำนศึกษำ............................................. สังกัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท 
 

ให้ท ำเครื่องหมำย   ในชอ่งที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภำระงำน    เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ                                        

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑ์ผ่ำน 

ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ 70 

1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 สร้างการเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำมำตรฐำน 

กำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับ
นโยบำยทุกระดบั ครอบคลุมภำรกจิหลักของสถำนศึกษำ 
มีกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง  
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมำตรฐำน 
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและมีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได ้

1.2 กำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 สร้างการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถำนศึกษำ  

ให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
มีส่วนร่วมในกำร กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้ำง  
เวลำเรียน ค ำอธิบำยรำยวิชำ แนวด ำเนินกำร 
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรน ำ 
หลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัติจริง ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร มีกำรน ำผลกำรนิเทศ 
ติดตำม และกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ มีการเผยแพร่และขยายผล 
ในวงวิชาชีพ เป นแบบอย่างและเป นผู้น า 

1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน 

 สร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและปฏิบัติกำรสอน  
ครูมีกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน  
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีเครื่องมือ 
ในกำรวัดและประเมินผล น ำผลไปปรับปรุงพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เป นแบบอย่างที่ดี  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรน ำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตรงตำมที่หลักสูตรก ำหนด ครแูละนักเรียนสำมำรถ ใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ มีกำรติดตำมประเมินผลสร้างการเปลี่ยนแปลง
การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มีกำรรำยงำนผลและน ำไปปรับปรุง มีการเผยแพร่ 
และขยายผลในวงวิชาชีพ เป นแบบอย่างและเป นผู้น า 

1.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด 
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

      สร้างการเปลี่ยนแปลงการนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยส่งเสริมกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เป นแบบอย่างที่ดี  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 

 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ และน ำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ มีการเผยแพร่ 
ขยายผลและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ  
เป นแบบอย่างและเป นผู้น า 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     

2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป 
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย ตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และเป นแบบอย่างที่ดี 

2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน  
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการผู้เรียน 

และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีสำรสนเทศ 
และแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน 
ประชุมชี้แจงบุคลำกร มอบหมำยงำน มีกรรมกำรนักเรียน 
เครือข่ำยผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน  
มีกำรติดตำม และประเมินผล มีรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรและน ำผลไปปรับปรุง  
และเป นแบบอย่างที่ดี 

2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

3 
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

     

3.1 กำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร  

     สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ เครื่องมือ หรือนวัตกรรม 
ทำงกำรบริหำรเชิงรุก ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
และคุณภำพผู้เรยีน มีแผนปฏิบัติกำร สอดคล้องกับ 
มำตรฐำนภำระงำนบริหำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ 
และควำมคุ้มค่ำ มกีำรน ำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเปำ้หมำย 
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

      บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
สถำนศึกษำ โดยสร้ำงหรือน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้ในกำรสร้างการเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม  
ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ 
ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน  
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

    

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     

4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 สร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้เรียน  

ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ 
และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
เป นแบบอย่างที่ด ี
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน หมายถึง 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

3 
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ  
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบ 

การให้บริการในสถานศึกษา โดยประสำนควำมร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกร 
เพื่อกำรศึกษำ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน  
และงำนจิตอำสำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน 
และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป นแบบอย่างที่ดี 

     

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ  
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้ 
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป นแบบอยา่งที่ดี 

5.2 กำรน ำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

 มีกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำสร้างการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีกำรปฏิบัติจริง  
มีกำรติดตำมประเมินผล และมีรำยงำนผลกำรใช้
นวัตกรรมกำรบริหำร และน ำผลไปปรับปรุง  
เป นแบบอย่างที่ดี ให้ค าปรึกษากับผู้อื่น และเป นผู้น า 

    

  



- 119 - 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงัมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวงั 

3  
ปฏิบัติได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวงั 

 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน) 
 

     

 พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง 
ตำมต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน) 
  พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้  

    

 2.2 เชิงคุณภำพ (10 คะแนน) 
  พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

                                                    (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ระเมนิ 
              (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 
 
1. จุดเด่น  

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

 
3. ข้อคิดเห น 

....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ระเมิน 
           (..................................................................) 
      ต ำแหน่ง................................................................... 
      วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมนิการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
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- PA 3/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

แบบสรุปผลการประเมนิการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....................  

 

(ระหว่ำงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. .........ถึงวันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ........) 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ...........................................นำมสกุล..................................ต ำแหน่ง.......................................................... 
วิทยฐำนะ.................................... สถำนศึกษำ.....................................สังกัด.....................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... อัตรำเงินเดือน ......... บำท  
 

ภาระงาน     เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด     ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

ผลการประเมนิ 
การประเมินข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน 
คะแนนเต ม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

60    เกณฑ์ผ่ำนต้องได้คะแนน 
จำกกรรมกำรแต่ละคน  
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
ที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ครู ละสถำนศึกษำ 

40    

รวม     
 
 

สรุปผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน จากกรรมการ 3 คน     ผ่ำนเกณฑ์     ไม่ผ่ำนเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)........................................................ประธำนกรรมกำรผู้ประเมิน 
(......................................................) 
วันที่.....เดือน......................พ.ศ. ...... 

 

 
(ลงชื่อ)...............................................กรรมกำรผู้ประเมิน    (ลงชื่อ)............................................กรรมกำรผู้ประเมิน 

  (..........................................)                                (........................................) 
   วันที่....เดือน..............พ.ศ. ...                               วันที่....เดือน..............พ.ศ. .... 

 

 
 

PA 3/บส 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน PA 
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ค ำชี้แจงกำรด ำเนินกำรประเมินเพือ่ให้มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน 

ค าชี้แจงการด าเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 
ในช่วงระยะเวลาเปลีย่นผ่าน 

 

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ว 10/2564) หมวด 7 ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อน
วิทยฐำนะ ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไม่ครบ 
ตำมจ ำนวนรอบกำรประเมินที่ก ำหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 แล้วแต่กรณี สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำน  
ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552  
มำรำยงำนรวมกับผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะ
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 ดังนั้น เพื่อให้มี 
ควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรประเมินดังกล่ำว ก.ค.ศ. จึงมีมติให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 หำกมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด สำมำรถน ำมำนับรวมกับ
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี ้
 

ก. การยื่นค าขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที ่30 กันยายน 2566) 
กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำประสงค์จะน ำผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้

1. ให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ด ำเนินกำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดในคู่มือกำรประเมินฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ  
ว 17/2552 ที่ได้ก ำหนดระดับคุณภำพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่ำ
ระดับคุณภำพที่ได้เป็นคะแนนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้ในหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 - 0524 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 โดยเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3  
หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563  ทั้งนี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลกำรพัฒนำ
คุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐำนะ  
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังกล่ำว 

2. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 1 มำนับรวมกับผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ที่ผ่ำนเกณฑ์ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรำยงำนผลกำรประเมิน ดังน้ี 
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          (1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  
    1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน  
    1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS  
         และหรือผลกำรทดสอบอื่นๆของระดับชำติ 
         ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ  
    1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน  
    1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม   
         ที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

………………………… 
………………………… 

 
(6) 
(6) 

ไม่ประเมิน 
(6) 
 
 

(5) 
(5) 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู  
    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
   2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ 
   2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
   2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน 
        ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 
 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 
ไม่ประเมิน 

(8) 
 

 
 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
    2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ 
    2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
    2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน 
         ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

ไม่ประเมิน 
(6) 
(5) 
(5) 
 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ  
   3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ     
   3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมำณและสภำพของงำน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป ผลกำรประเมิน              ผ่ำนเกณฑ์         ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ..... 
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……  

ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน  
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลกำรประเมิน      ผ่ำนเกณฑ์           ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
 

ข. การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที ่30 กันยายน 2567) 
กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำประสงค์จะน ำผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้

1. ให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ด ำเนินกำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดในคู่มือกำรประเมินฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ  
ว 17/2552 ที่ได้ก ำหนดระดับคุณภำพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่ำ
ระดับคุณภำพที่ได้เป็นคะแนนตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดไว้ในหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 - 0524 
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2564 โดยเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3  
หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563  ทั้งนี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลกำรพัฒนำคุณภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐำนะ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังกล่ำว 

2. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 1 มำนับรวมกับผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ที่ผ่ำนเกณฑ์ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรำยงำนผลกำรประเมิน ดังน้ี 
           (1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบรหิารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน  

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  

    1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน  

    1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS  

         และหรือผลกำรทดสอบอื่นๆของระดับชำติ 

         ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ 

    1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน  

    1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม   

         ที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

(6) 

(6) 

ไม่ประเมิน 

(6) 

 

 

(5) 

(5) 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

……… 
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    (2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ..... 
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……  

ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ..... 
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……  

กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลกำรประเมิน      ผ่ำนเกณฑ์           ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

                                                                                                                

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู 
   ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
   2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ  
   2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
   2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน 
        ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 
 
 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 
 

ไม่ประเมิน 
(8) 

ไม่ประเมิน 
(8) 
 

 
 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
    2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ 
    2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
    2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน 
         ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 
ไม่ประเมิน 

(6) 
(5) 
(5) 
 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ  
   3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ     
   3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำได้รบักำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมำณและสภำพของงำน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป มีผลกำรประเมิน                  ผ่ำนเกณฑ์            ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ว 17/2552 
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ส่วนที่ 4 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

4.1 การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์  การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
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 ค าชี้แจงการประเมิน 

ค าชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

 

กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์ก ำหนดให ้มีกำรประเมิน 2 ด้ำน ดังนี ้
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทำงกำรบริหำร  
ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
โดยจ ำแนกเป็น 3 สังกัด มีองค์ประกอบกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน วิธีกำรประเมิน   

และเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี ้
1. ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
1.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน กศน. 

2. องค์ประกอบกำรประเมิน 
กำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร คะแนนเต ม 40 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
(1) มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
(2) มุ่งคณุภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน 
(3) มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน 
(4) มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ 
(5) มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน 
(6) มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(7) มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ 
(8) มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ คะแนนเต ม 

20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
(1) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจดักำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(2) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
(3) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศกึษำ 
(4) ผลงำนหรอืผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
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3. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 
 

4. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม 

ทำงกำรบริหำร โดยพิจำรณำจำก 
 1) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอ
ได้พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจริงในช่วงที่ด ำรงต ำแหน่งหรือด ำรงวิทยฐำนะ 
แล้วแต่กรณี  

 2) กำรน ำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม 
ทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำที่เสนอในขอ้ 1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ 
ที่มำ หรือแรงบันดำลใจ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน  
และผลลัพธ์ที ่เก ิดขึ ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือกิจกรรม ที ่ส ่งผลต่อคุณภำพผู ้เร ียน ครู  
และสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ให้น ำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตำมรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 1 ไฟล์ 
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
ให้คณะกรรมกำรประเมินด ำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำร

สถำนศึกษำ โดยพิจำรณำจำก ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
ตำมที่เสนอไว้ในด้ำนที่ 1 โดยให้น ำเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตำมรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 1 ไฟล์ 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ

หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร และด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ จะต้องได้คะแนน ดังนี ้
วิทยฐำนะช ำนำญกำร จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแตล่ะคนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 65 
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไมต่่ ำกว่ำ ร้อยละ 70 
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 75 
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 
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แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกวิทยฐานะ) 

แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา (ทุกวิทยฐานะ) 

 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป นวิทยฐานะ......................................................................... 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป  

 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว .........................................นามสกุล…………..……............................ อายุ...........ปี  
 เลขประจ าตัวประชาชน..................................................... อายุ................ปี ปีเกษียณอายุราชการ................ 

     ต าแหน่ง.................................................... วิทยฐานะ.......................................... ต าแหน่งเลขที่ ..................    
 สถานศึกษา........................................................... สังกัด................................................................................ 

     ส่วนราชการ................................................... รับเงินเดือนอันดับ............... อัตราเงินเดือน....................บาท  
 ได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งและวิทยฐำนะปัจจุบัน เมื่อวันที่..................เดือน........................ พ.ศ. ............ 
 เคยขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที.่............เดือน.............. พ.ศ. ............ 

 

2.  คุณวุฒ ิ

1. มีวุฒิปริญญำตร ี..................................................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ.......................................  
จำกสถำบันกำรศึกษำ...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่.................... 

2. มีวุฒิปริญญำโท ..................................................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ.......................................               
    จำกสถำบนักำรศึกษำ...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่.................... 
3. มีวุฒิปริญญำเอก ..................................................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ...................................... 

          จำกสถำบันกำรศึกษำ...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่.................... 
 

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่..... ออกให้เมื่อวันที่.... วัน/เดือน/ปี ที่หมดอำยุ........ 
 

4.  การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมนิ 
4.1 ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 เต็มเวลำ 
 ไม่เต็มเวลำ 
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร มีกำรปฏิบัติกำรสอนไม่ต่ ำกว่ำ…………   

ชั่วโมง/สัปดำห์ (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี ้

 
 
 
 
 



- 132 - 

 

 

การปฏิบัติการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์) 

 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ….. 

 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ….. 

 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ..... 

1. ปฏิบัติกำรสอนประจ ำวิชำ     
2. ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจ ำชั้น/ประจ ำวิชำ    
3. สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครู
ในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) 

   

4. เป็นผู้น ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

   

5. นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ให้กับครู 

   

6. จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน    
รวมจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์    

 

4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
   รอบที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. ...... ระหว่ำงวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลกำรประเมินร้อยละ...... 
   รอบที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. ...... ระหว่ำงวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลกำรประเมินร้อยละ...... 
   รอบที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. ...... ระหว่ำงวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลกำรประเมินร้อยละ...... 
   ทั้งนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ยื่นขอรับกำรประเมินช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

ใช้ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 1 รอบกำรประเมิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ใช้ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
2 รอบกำรประเมิน และตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ใชผ้ลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 3 รอบกำรประเมิน 

   ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส  
และสงขลำ (เฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะ 
หรือเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิเศษ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ใช้ผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง 1 รอบกำรประเมิน 
 

5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชพี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลงั 4 ปี 
  ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขำดทำงจรรณยำบรรณวิชำชีพ

ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ ์
  เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยช้ีขำดทำงจรรณยำบรรณวิชำชีพ 

หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ในปี พ.ศ......... (วันที่......เดือน..................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดือน..................พ.ศ.........) 
ตำมค ำสั่ง................................ ที่...........เรื่อง .................... สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ............. พ.ศ. ............. 
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6. การใชเ้งื่อนไขลดระยะเวลา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวนัที่ 28 มกราคม 2564 
 ไม่ขอใชเ้งื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ประสงค์จะใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
ต้องมีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีเด่น 4 รอบกำรประเมิน กำรเลื่อนเงินเดือนล่ำสุดติดต่อกัน 
ก่อนยื่นค ำขอ และต้องมีคุณสมบัติตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 ไม่เคยใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำ และประสงค์จะใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรขอมีวิทยฐำนะ 

หรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
 ตำมข้อ 1.1 ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ.................  

วันที่ผ่ำนกำรทดสอบ....................... วันหมดอำยุ ............................. (ต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นค ำขอ) 
 “    เป็นผู้มีควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลกำรทดสอบ 

Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบเคียง 
ผลกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู” 

 ตำมข้อ 1.2 ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมยำกล ำบำก   
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้ำที่ ในพื้นที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ) 

 ตำมข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก ........................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ.......................... 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ และไม่เคยน ำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน 

 ตำมข้อ 1.4 ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชำติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ และไม่เคยน ำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน 
 เคยใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำแล้ว แต่กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะในครั้งนี้ ประสงค์จะขอใช้เงื่อนไข  

กำรลดระยะเวลำตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  
 ตำมข้อ 1.1 ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ.................  

วันที่ผ่ำนกำรทดสอบ....................... วันหมดอำยุ ............................. (ต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นค ำขอ) 
 “    เป็นผู้มีควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลกำรทดสอบ 

Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบเคียง 
ผลกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพคร”ู 

 ตำมข้อ 1.2 ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมยำกล ำบำก  
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้ำที่ ในพื้นที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ) 

 ตำมข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก ........................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ.......................... 
ที่เกี่ยวข้องกบักำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบรหิำรจัดกำรสถำนศึกษำ และไม่เคยน ำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน 

 ตำมข้อ 1.4 ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชำติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ และไม่เคยน ำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน 

ทั้งนี้ เงื่อนไขลดระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ครอบคลุมถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้ใช้สิทธินับระยะเวลำทวีคูณ 
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยบ ำเหน็จควำมชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2550 
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7. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
   จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)  

หำกประสงค์ใช้สิทธินับระยะเวลำทวีคูณตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยบ ำเหน็จควำมชอบ
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2550 ในกำรขอมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรหรือเลื่อน 
เป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ขอได้ปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัด........................ ตั้งแต่วันที่...................................
ถึงวันที่............. รวมเป็นเวลำ........ปี.........เดือน.........วัน (ต้องปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส 
และสงขลำ (เฉพำะพื้นที่อ ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค ำขอ) 

ทั้งนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ใช้สิทธินับเวลำทวีคูณตำมระเบียบฯ ดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งให้มี  
วิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะแล้ว หำกจะย้ำยหรือไปช่วยปฏิบัติรำชกำรนอกเขตพื้นที่พิเศษจะต้องมีระยะเวลำ
ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 

8. ข้อมูลการประเมนิเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
8.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี น ำข้อมูลของผู้ขอเข้ำสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี ้
8.1.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทำงกำรบริหำร 

ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เรื่อง.................................. ซึ่งผู้ขอได้พัฒนำขึ้นและน ำไปใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจริงในต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

8.1.2 ไฟล์วีดีทัศน์กำรน ำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ที่เสนอตำมข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 1 ไฟล์  

8.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
ไฟล์วีดีทัศน์กำรน ำเสนอผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  

ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
ตำมที่เสนอไว้ในด้ำนที่ 1 โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 1 ไฟล์  

8.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพำะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญหรือเชี่ยวชำญพิเศษ) 
ให้ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

กำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี น ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA 

8.3.1 เสนอผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวน ............... รำยกำร ดังนี ้
1) ชื่อผลงำน ................................................................................................................. 
2) ชื่อผลงำน ................................................................................................................. 

8.3.2 ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
ส ำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ ได้น ำไปเผยแพร่........................... 

และงำนวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทควำมวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
ให้ระบุชื่อวำรสำร..........................เลขมำตรฐำนสำกลประจ ำวำรสำร (ISSN) .............................เว็บไซต์ ..................... 
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9. การขอรับการประเมนิในชว่งระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เดิมมารายงาน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีคุณสมบัติและประสงค์ขอรับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 

ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนให้ยื่นค ำขอต่อสถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี เพื่อน ำ
ข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA  

9.1 การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 
     กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำประสงค์จะน ำผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้

(1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  
    1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน  
    1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS  
         และหรือผลกำรทดสอบอื่นๆของระดับชำติ 
         ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ  
    1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน  
    1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ 

กลุ่มที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
 
………………………… 
………………………… 

 
(6) 
(6) 

ไม่ประเมิน 
(6) 

 
 

(5) 
(5) 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู  
   ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
   2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ 
   2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
   2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน 
        ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 
 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
 

 
 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 
ไม่ประเมิน 

(8) 
 
 

 
 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 

   ส าหรับผู้ขอสงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
    2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ 
    2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
    2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรยกย่อง

เชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(6) 
(5) 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

      

9.2 การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
 กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำประสงค์จะน ำผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  

(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้
 (1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ  
   3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ     
   3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำไดร้ับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมำณและสภำพของงำน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป มีผลกำรประเมิน                  ผ่ำนเกณฑ ์           ไม่ผ่ำนเกณฑ ์

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ..... 
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……  

ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน  
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลกำรประเมิน      ผ่ำนเกณฑ์           ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน  

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  

    1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน  

    1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS  

         และหรือผลกำรทดสอบอื่น ๆ ของระดับชำติ 

         ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ 

    1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน  

    1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม   
         ที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 
 

 

 

(6) 

(6) 

ไม่ประเมิน 

(6) 

 

 

(5) 

(5) 
 

 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

……… 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

          
 

 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู 
   ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
   2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ  
   2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
   2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน 
        ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

 
 

ไม่ประเมิน 
(8) 

ไม่ประเมิน 
(8) 
 

 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู  
    2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ 
    2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย  
    2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน 
         ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 
ไม่ประเมิน 

(6) 
(5) 
(5) 
 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ  
   3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ     
   3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำได้รบักำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมำณและสภำพของงำน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป มีผลกำรประเมิน                  ผ่ำนเกณฑ์            ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ..... 
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……  

ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ..... 
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……  

กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลกำรประเมิน      ผ่ำนเกณฑ์           ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
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9.3 ข้อมูลการประเมนิเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
9.3.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทางการบริหาร 
ให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี น ำข้อมูลของผู้ขอเข้ำสู่ระบบ DPA 

ดังต่อไปนี ้
1) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เรื่อง........................... ซึ่งผู้ขอได้พัฒนำขึ้น
และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจริงในต ำแหน่งหรือวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2) ไฟล์วีดีทัศน์กำรน ำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทำงกำรบริหำรตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ที่เสนอในข้อ 1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภำพ
ปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ  
โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 1 ไฟล ์

9.3.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
ไฟล์วีดีทัศน์กำรน ำเสนอผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพ

สถำนศึกษำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพ
ผู้เรียน ตำมที่เสนอไว้ในด้ำนที่ 1 โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จ ำนวน 1 ไฟล ์

9.3.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพำะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญหรือเชี่ยวชำญพิเศษ) 
ให้ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สถำนศึกษำ/

หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี น ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA 
1) เสนอผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวน ............... รำยกำร ดังนี้ 

(1) ชื่อผลงำน ................................................................................................................. 
(2) ชือ่ผลงำน ................................................................................................................. 

2) ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ 
ส ำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ ได้น ำไปเผยแพร่.................. 

และงำนวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทควำมวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
ให้ระบุชื่อวำรสำร..........................เลขมำตรฐำนสำกลประจ ำวำรสำร (ISSN) .............................เว็บไซต์ ..................... 
 

หมายเหตุ แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ก ำหนดนี้ เป็นแบบค ำขอเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดเตรียมข้อมูล
และตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนยื่นค ำขอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอ ก่อนน ำเข้ำสู่ระบบ DPA ต่อไป ซึ่งกำรน ำเข้ำข้อมูลค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบ DPA 
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แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะช านาญการ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน 
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 

    5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 

2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 
 

PA 4/บส/สพฐ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอนหรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
3) เป็นผู้น ำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) ระบบกำรท ำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรท ำงำนเฉพำะหน้ำ) 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการท างานในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา  
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือ  

จำกภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการท างาน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันของครู  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครองหรือสถำนประกอบกำร

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน) 
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย 
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมนิต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน 

2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 

2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษา 

 

 
 

PA 4/บส/สพฐ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
3) เป็นผู้น ำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) ระบบกำรท ำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรท ำงำนเฉพำะหน้ำ) 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการท างานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการน านวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือจำกภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการท างานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการท างาน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกิดการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มท่ีส่งผลดีต่อการท างานร่วมกันของครู  
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชมุชน  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะ ดา้นที่ 1 และด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
   ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน 

2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  

จนได้ผลดียิ่งขึ้น 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 

2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/สพฐ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
3) เป็นผู้น ำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) ระบบกำรท ำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรท ำงำนเฉพำะหน้ำ) 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศกึษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรบัเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือจำกภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรบัเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ ในการสรา้งกระบวนการท างานร่วมกนัของครู
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชมุชน  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะ ดา้นที่ 1 และด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    

2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตัิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน 

2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

  5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ ์

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 

2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ในการพัฒนาผู้เรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/สพฐ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ (Mentor Coaching) 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
3) เป็นผู้น ำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) ระบบกำรท ำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรท ำงำนเฉพำะหน้ำ) 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือจำกภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีกำรท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อผลลัพธ์การท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมนิต าแหน่งและวทิยฐานะ ดา้นที่ 1 และด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
   ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะช านาญการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  

หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมอื ในกำรเรียน กำรสอน ไดส้อดคลอ้งกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 

PA4 /บส/สอศ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3)  เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการท างานในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย  

ที่ท ำให้สถำนศึกษำ 
ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการท างาน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ

สถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครองหรือสถำนประกอบกำร 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน) 
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย 
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  

อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  

เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมนิต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกต์ใช้กิจกรรม หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  

หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน 
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน ได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพฒันาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียน  

การสอนของสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/สอศ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏบิัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3) เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการท างานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการน านวัตกรรม หรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 



- 173 - 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย  

ทีท่ ำให้สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการท างาน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกิดการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มที่ส่งผลดีต่อการท างานร่วมกันของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน เช่น 
ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง ทักษะกำรแก้ปัญหำ
ที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จนได้ผลดียิ่งขึ้น 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 

2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน ได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษาการสอนของสถานศึกษา 

 

 

PA 4/บส/สอศ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3) เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพฒันาระบบการท างานของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย  

ที่ท ำให้สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรบัเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



- 180 - 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรท ำงำน (Cross - functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัตทิีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 

  3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน 

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน 

2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ในการพัฒนาผู้เรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/สอศ. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน  

หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3) เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน  หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสถานศกึษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองค์การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย  

ที่ท ำให้สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อผลลัพธ์การท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึน้จำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร  
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ     
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 
 

 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะช านาญการ 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร 
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน 
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 

2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียน การสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 
 

PA 4/บส/กศน. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏบิัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3) เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการท างานในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ท ำให้สถำนศึกษำ 

ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายการท างาน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันของครู  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย 
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต (Cross – functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง 
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร 
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ  
3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมนิต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน   
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

สังกัดส านักงาน กศน. 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน 

2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 

 

 
 

 

PA 4/บส/กศน. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏบิัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3) เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการท างานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการน านวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ท ำให้สถำนศึกษำ 

ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการท างาน เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการท างาน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนำสถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกิดการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มท่ีส่งผลดีต่อการท างานร่วมกันของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย 
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต (Cross – functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง 
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
  5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร 
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ  
3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 201 - 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                                          ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                                 (ลงชื่อ)............................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
            (..................................................................) 

    ต ำแหน่ง................................................................... 
       วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรบัเปลี่ยนวิธีการในการสง่เสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จนได้ผลดียิ่งขึ้น 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน 

2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 
    5) แสดงให้เห็นถึงการปรบัเปลีย่นวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  

PA 4/บส/กศน. 
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3) เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศกึษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ท ำให้สถำนศึกษำ 

ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนำสถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกัน

ของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย 
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะดำ้นกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรดำ้นร่ำงกำย จิตใจ  
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต (Cross - functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร 
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ  
3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ     
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจดักำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

แบบประเมินต าแหน่งและวทิยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วทิยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลพัธ์ผู้เรยีนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด ำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน 

2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอนหรือ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ในการพัฒนาผู้เรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/กศน. 
 ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรท ำงำน 
3) ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน   หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด ำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรท ำงำนร่วมกัน 
2) เป็นผู้น ำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู 
3) เป็นผู้น ำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน  หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
3) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศกึษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้ 
2) กำรท ำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
3) มีกำรน ำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรพัยากร เครือขา่ย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย 
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ท ำให้สถำนศึกษำ 

ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท ำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน 
2) กระบวนกำรท ำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้น ำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนำสถำนศึกษำ  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อผลลัพธ์การท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การใหค้ะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน  
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ  
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย 
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น  

2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต (Cross - functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง  
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร 
และกำรเรียนกำรสอน  

2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ  
3) ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร  
4) ภำวะผู้น ำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
2) กำรท ำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น  
3) ปรำกฏผลกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน  
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ 
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ต ำแหน่ง..............................................................  
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวตักรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะ    
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำน    
6. มุ่งนวัตกรรมกำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ    
 . มุ่งสร้ำงภำวะผู้น ำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบรหิารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  

2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน   
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ   
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศกึษำ   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

                                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง................................................................... 
  วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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4.2 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินดา้นที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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ค าชี้แจงการประเมิน 

ค าชี้แจงการประเมินดา้นที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
 

กำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ส ำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะ  
เชี่ยวชำญพิเศษ มีองค์ประกอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน วิธีกำรประเมิน และเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี ้

1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  
กำรประเมินและกำรให้คะแนน จ ำแนกออกเป็น 2 ส่วน จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ส่วนที ่1 คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร (20 คะแนน) 
 1.2 ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ (15 คะแนน) 

  1) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 2) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
วิทยฐำนะ ต้องแสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยำยผลในวงวิชำชีพ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

1.3 ควำมสมบรูณ์ของเนื้อหำสำระ (10 คะแนน) 
1.4 กำรจัดท ำ กำรพิมพ์ รูปเล่ม และกำรเผยแพร ่(5 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน 
2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำในวงวิชำชีพ ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยน และสร้ำง 

กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำกำรและวงวิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน 
2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ให้คณะกรรมกำรประเมินด ำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร โดยพิจำรณำ
ประเมินตำมองค์ประกอบข้อ 1 

1) วิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรซึ่งเป็นผลงำนวิจัยเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง  
ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ จ ำนวน 1 รำยกำร ในรูปแบบไฟล ์PDF  
   2) วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นผลงำนวิจัยเกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง  
ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน จ ำนวน 1 รำยกำร ในรูปแบบไฟล ์PDF  
   3) วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำร ซึ่งเป็นผลงำนวิจัย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ 
ที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน จ ำนวนอย่ำงละ 1 รำยกำร  ในรูปแบบไฟล์ PDF  
โดยงำนวิจัยต้องได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนี 
กำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่ง
บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย  
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3. เกณฑ์การตัดสิน 
ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75 

ส ำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญและผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ และไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  0 
ส ำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญเชี่ยวชำญพิเศษ 
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แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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- PA 5/บส/ชช  

 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 

เลื่อนเป นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นำมสกุล................................................ต ำแหน่ง………………….................. 
วิทยฐำนะ......................................สถำนศึกษำ............................................สังกัด........................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตรำเงินเดือน ...... บำท  
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 

ที่ได ้
หมายเหต ุ

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)     ผู้ผ่ำนกำรประเมินต้องได้
คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 75  
 

1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ 
   1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

1.2 แสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น ปรับเปลี่ยน  
   1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ 
   1.4 กำรจัดท ำ กำรพิมพ์ และรูปเล่ม 

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        สถำนศกึษำ และชุมชน  

2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร  
        กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
        กำรบรหิำรสถำนศึกษำ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 (ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ... 

 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  

PA 5/บส/ชช 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 

ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เรื่อง ..................................................................................................................................................... 
 

 1. คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร 
        1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
        1.2 ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่แสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น 

ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

          1.3 ควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำสำระ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
       1.4 กำรจัดท ำ กำรพิมพ์ และรูปเล่ม
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร 
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
2.2 ประโยชน์ตอ่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรพัฒนำและปรบัเปลี่ยนนวัตกรรมกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 

และเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 (ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหนง่....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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- PA 5/บส/ชชพ 

 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อใหข้้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา 

เลื่อนเป นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นำมสกุล................................................ต ำแหน่ง………………….................. 
วิทยฐำนะ......................................สถำนศึกษำ............................................สังกัด........................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตรำเงินเดือน ...... บำท  
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 

ที่ได ้
หมายเหต ุ

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)       ผู้ผ่ำนกำรประเมินต้องได้
คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  0  

1. คุณภาพของผลงานทางวชิาการ 
   1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

1.2 แสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  
   1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ 
   1.4 กำรจัดพิมพ์และกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร 
ที่อยู่ในฐำนข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        สถำนศกึษำ และชุมชน  

2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เผยแพร่
และขยำยผลจนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง 
ในวงวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 (ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ..... 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  

PA 5/บส/ชชพ 

PA 3/ส 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 

ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เรื่อง ..................................................................................................................................................... 
 

 1. คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร 
        1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
1.2 ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่แสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  

นวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศกึษำ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

          1.3 ควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำสำระ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
       1.4 กำรจัดพิมพ์และกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมลู (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร 
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เผยแพร่และขยำยผลจนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง 

ในวงวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

 (ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต ำแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน  
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0 2280 1104 - 9, 0 2280 2832 www.otepc.go.th 



 
กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕
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ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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