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สถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา 

โรงเรียนหอวังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ 

วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รวบรวมขึ้นนี้ จะเป็นแนวทางใน 

การดำเนินการให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนำไปใช้ในการเตรียมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะได้อย่าง
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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 

- 5 -



- 6 - 
 

 

 

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 
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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 
                  ................/.............../................... 
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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 
 

 

 

 

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. 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 

 

 

 



- 59 - 
 

 

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 

 
 
 

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 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 



- 74 - 
 

 

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. .... 

 

 
 

 
 
 
 



- 80 - 
 

 

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 
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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 

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. .... 

 

 
 

 
 

 

 



- 85 - 
 

 

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 
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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 

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. .... 

 



- 89 - 
 

 

 

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 
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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 

1.3 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 
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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 ์
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(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 



- 112 - 
 

 

(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 
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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. 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 ์
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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 ์
 

 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 - 
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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 
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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 – 



- 140 - 
 

 

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. ผู้เรียนไดร้ับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้

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 ดังนี้

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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