
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(Web Conference)  

ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ในจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565  

เวลา 13.00 - 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม กปต.สถ. อาคาร 4 ชั้น 3 



สรุปสาระส าคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

********************************************************** 

1. ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  
1.1 การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา  ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู 

ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา        
ต้องจัดท าข้อตกลง ในการพัฒนางาน กับผู้บังคับบัญชาทุกปีงบประมาณ ดังนี้  

ที ่ ต าแหน่ง ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
1 คร ู (1) กรณีโรงเรียน  ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ก าหนด ทุกปีงบประมาณ (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี - 30 กันยายน ปีถัดไป)    
เสนอต่อ ผอ.สถานศึกษานั้น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณี ผอ.สถานศึกษา            
ไม่สามารถรับข้อตกลง ในการพัฒนางานได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม ให้เสนอผู้อ านวยการ 
ส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ             
ด้านการศึกษา ของ อปท. นั้น เป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีมีเหตุผล         
ความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด          
แล้วแต่กรณี พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงตามความเหมาะสม 
(2) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ                      
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ทุกปีงบประมาณ (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี -                
30 กันยายน ปีถัดไป) เสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เพ่ือพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบ กรณี ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่สามารถรับข้อตกลงในการพัฒนางานได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้เสนอผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการ         
กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา ของ อปท. นั้น เป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสนอ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลง
ตามความเหมาะสม 
  กรณีย้ายระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นสังกัดใหม่ แล้วแต่กรณ ี

2 รอง ผอ.สถานศึกษา ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด                    
ทุกปีงบประมาณ (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี - 30 กันยายน ปีถัดไป) เสนอต่อ            
ผอ. สถานศึกษา นั้น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณี ผอ.สถานศึกษา ไม่สามารถ 
รับข้อตกลงในการพัฒนางานได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้เสนอผู้อ านวยการ
ส านักการศึกษา หรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ       
ด้านการศึกษาของ อปท. นั้น เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีมีเหตุผล
ความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด 
แล้วแต่กรณี พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงตามความเหมาะสม 
  กรณีย้ายระหว่างปีงบประมาณ  ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน                            
กับ ผอ.สถานศึกษา ต้นสังกัดใหม่ 
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ที ่ ต าแหน่ง ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
3 ศึกษานิเทศก์ 

ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผอ.สถานศึกษา 
 

ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด                
ทุกปีงบประมาณ (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี – 30 กันยายน ปีถัดไป) เสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ                
ด้านการศึกษา ของ อปท. นั้น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีผู้อ านวยการ             
ส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ                  
ด้านการศึกษา ของ อปท. นั้น  ไม่สามารถรับข้อตกลงในการพัฒนางานได้                  
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา                  
ให้ความเห็นชอบ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสนอ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบ    
ข้อตกลงตามความเหมาะสม 
  กรณี ย้ ายระหว่ างปี งบประมาณ  ให้ จั ดท าข้ อตกลงในการพัฒนางาน                               
กับผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้า                      
ส่วนราชการด้านการศึกษา ของ อปท. ต้นสังกัดใหม ่
 

1.2 องค์ประกอบข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ที ่ ต าแหน่ง องค์ประกอบข้อตกลงในการพัฒนางาน 
1 คร ู ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

  1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
  2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์            
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

2 ศึกษานิเทศก ์ ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และมีภาระงาน     
ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
  2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริม             
และสนับสนุนการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ             
การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาหรือหน่วยการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

3 ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงาน 
ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
   2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
ครู และสถานศึกษา 
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1.3 คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ที ่ ต าแหน่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
1 คร ู ให้นายก อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1. กรณีโรงเรียน 
    (1) ผอ.สถานศึกษานั้น เป็นประธาน 

(2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ             
ไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา               
ที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผู้สอนจากสถานศึกษาอ่ืน               
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 
   กรณี ผอ.สถานศึกษา นั้น ไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของครู 
ด้วยเหตุใด ๆ  ให้แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา ใกล้เคียง หรือ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา              
หรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่ วนราชการด้านการศึกษา           
ของ อปท. นั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 
2. กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    (1) ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เป็นประธาน 
    (2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต าแหน่ง                
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผู้สอนจากสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน               
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น                 
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 
       กรณี ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นั้น ไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง           
ของครู ด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา หรือ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ใกล้เคียง หรือผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา                  
หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา ของ อปท. นั้น เป็นประธานกรรมการ
ประเมินแทน 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงดังกล่าว           
อาจพิจารณาแต่งตั้งได้มากกว่า ๑ คณะ ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงวิชา/
สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ครู และบริบทของสถานศึกษา 

2 ศึกษานิเทศก ์ ให้นายก อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง          
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษานั้น     
เป็นประธานกรรมการ 
 ๒.  ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถเหมาะสม                
และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 
  กรณีผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษานั้น          
ไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของศึกษานิเทศก์ ด้วยเหตุใด ๆ 
ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษา
ใกล้เคียง หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 



- 4 - 
 

ที ่ ต าแหน่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
3 ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ให้นายก อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษา นั้น 
เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและด ารง ต าแหน่ง             
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ผอ.สถานศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ
ไมต่่ ากว่า ผอ.ช านาญการพิเศษ หรือ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน     
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ       
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 
   กรณีผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษานั้น    
ไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของ ผอ.ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก          
ด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการ        
ด้านการศึกษาใกล้เคียง หรือ ผอ.สถานศึกษาใกล้เคียง หรือปลัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

4 รอง ผอ.สถานศึกษา ให้นายก อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์                  
หรือ ผอ.สถานศึกษา จากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า ผอ.ช านาญการพิเศษ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 
  กรณี ผอ.สถานศึกษา นั้น ไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง                   
ของรอง ผอ.สถานศึกษา ด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษาใกล้เคียง                         
หรือ ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษานั้น 
หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

5 ผอ.สถานศึกษา 
 

ให้นายก อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษา นั้น 
เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม       
และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาอ่ืน
ที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ         
ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 
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ที ่ ต าแหน่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
  กรณีผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษานั้น 

ไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของ ผอ.สถานศึกษา ด้วยเหตุใด ๆ                    
ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา หรือ หน.ส่วนราชการด้านการศึกษา 
ใกล้เคียง หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

 

1.4 เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ที ่ ต าแหน่ง เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
1 
2 
3 
4 
5 

คร ู
ศึกษานิเทศก ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง “ผ่านเกณฑ์” โดยต้องได้คะแนน    
จากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และมีภาระงานเป็นไปตามที่ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

 

2. การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะเพื่อใหมี้หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา          

และผูอ้ านวยการสถานศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นได้ ดังนี้  
2.1 คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 

ที ่ กรณี คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 
1 กรณปีกต ิ ๑. ด ารงต าแหน่งหรือด ารงวิทยฐานะปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน                 

หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า 
๒. มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน                 
โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
3. ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า              
โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่า
ภาคทัณฑ ์ 

2 ก ร ณี ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า         
(ตามเงื่อนไขที่ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก าหนด) 

๑. ด ารงต าแหน่งหรือด ารงวิทยฐานะปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน                        
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า 
๒. มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 2 รอบการประเมิน                            
โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
3. ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่า
ภาคทัณฑ์  

3 กรณี 3 จั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ (เฉพาะการขอประเมิน
วิทยฐานะระดับช านาญการ
และช านาญการพิเศษ) 

๑. ด ารงต าแหน่งหรือด ารงวิทยฐานะปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน               
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน             
ในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 



- 6 - 
 

ที ่ กรณี คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน 
  ๒. มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง  1 รอบ        

การประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
3. ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 2 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า 
โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ 

เงื่อนไขการลดระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(1) เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือส าหรับครูผู้สอน ในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่ าระดับ B2 โดยให้เทียบกับ            
เกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

(2) เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความยากล าบาก โดยเป็นพ้ืนที่       
ที่ เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือเชิงเขา ที่ ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใด ๆ ได้สะดวกตลอดปี                           
หรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุอ่ืนตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด                
โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ               
(กรณี (2) นี้ ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์) 

(3) เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น ในแต่ละกรณีดังนี้ 
1) กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู  ได้รับคุณวุฒิที่สู งขึ้นในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก                        

ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ (ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา)  
2) กรณีผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับคุณวุฒิที่สู งขึ้นในระดับปริญญาเอก                  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3) กรณีผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาเอก ที่เกี่ยวข้องกับ           

การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ทั้งนี้ คุณวุฒิที่จะน ามาใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.จ. 

ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และเป็นคุณวุฒิระดับสูงสุดของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเท่านั้น                
ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ าอีก 

(4) เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ 8)         
ซึ่ งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และให้น ามาใช้ลดระยะเวลาได้ เพียงครั้ งเดียว  (กรณี  (4) นี้                                
ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์) 

ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อ (1) - (4) ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบ 
การประเมินการเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยจะขอใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวในการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือการด ารงวิทยฐานะเพ่ือให้มีวิทยฐานะ             
หรือเลื่อนวิทยฐานะใดก็ได้ 
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2.2 การประเมินผลงาน 
(1) วิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๒ ด้าน ดังนี้ 

ที ่ ต าแหน่ง การประเมินผลงาน 
1 คร ู ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน พิจารณาจาก 

 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึก       
การสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริง
ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งครู หรือด ารงวิทยฐานะครูช านาญการ แล้วแต่กรณี 
๒. ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
     (๑) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง                  
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้           
ที่เสนอตามข้อ ๑) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด 
     (๒) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้ เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ              
ในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ ๑) 
ด้านที่  ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ                     
ของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามไฟล์วีดิทัศน์
บันทึกการสอน ที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์               
ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF 

2 ศึกษานิเทศก ์ ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม            
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา         
หรือหน่วยงานการศึกษา พิจารณาจาก 
  ๑. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ 
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
หรือหน่วยงานการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา        
ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาจริง
ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือด ารงวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ แล้วแต่กรณ ี
  ๒. การน าเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี           
ในการนิเทศ การศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา         
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอในข้อ 1) โดยแสดงให้เห็นถึง
สภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ
การประเมิน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งสะท้อน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศหรือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็น
ไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก ผลงาน หรือผลการปฏิบัติ                  
ของผู้รับการนิเทศ ที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาหรือผลการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เสนอไว้ ในด้านที่ ๑ โดยให้
น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 
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ที ่ ต าแหน่ง การประเมินผลงาน 
3 ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ                 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก 
  ๑. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง               
หรือด ารงวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี  
  ๒. การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม                
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ เสนอ                            
ในข้อ 1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติ                            
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น           
จากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน ครู 
และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท.             
หรือ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก ผลงาน                
หรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้ เรียนตามที่ เสนอไว้ ในด้านที่  ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์                     
ตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

 

(2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้  
ที ่ ต าแหน่ง การประเมินผลงาน 
1 คร ู ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

(เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ) 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

(เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ) 
ด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก 
  ๑. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง                 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
   ๒. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ                
ที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ ๑ รายการ                     
ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย           
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย               
หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่ง
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
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ที ่ ต าแหน่ง การประเมินผลงาน 
     ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง              

และวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี หรือ ๓ ปี แล้วแต่กรณี 
ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงวิทยฐานะ ของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ   
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา           
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้            
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

2 ศึกษานิเทศก ์ ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา        
หรือหน่วยการศึกษา 

(เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ) 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

(เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ) 
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก 
   1) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงาน 
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา หรือนวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา                 
ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ               
การประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
   2) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงาน 
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และนวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา 
ที่แสดงให้ เห็นถึ งระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ                   
การประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับ        
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ ในฐานข้อมูล                
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
    ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง              
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณี 
ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ          
นับถึงวันที่ยื่นค าขอและต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง                   
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการ          
ที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

3 ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

(เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ) 
ด้านที 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

(เช่นเดียวกันกับวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ) 
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ที ่ ต าแหน่ง การประเมินผลงาน 
  ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก 

   1. วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ที่แสดง
ให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวั งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ ขอรับ               
การประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
   2. วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงาน 
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษาที่แสดง 
ให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
จ านวนอย่างละ 1 รายการในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑        
หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
    ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง           
และวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณี
ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ               
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง                    
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการ         
ที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว  
หมายเหตุ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ รอง ผอ.สถานศึกษา ขอประเมินได้
เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

2.3 คณะกรรมการประเมินผลงาน 
ให้นายก อปท. แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด จ านวน ๓ คน 

ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ การก าหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ให้ด าเนินการ
ผ่านระบบ DPA ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ดังนี้ 

(1) วิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ 

ที ่ ต าแหน่ง คณะกรรมการประเมินผลงาน 
1 คร ู คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
2 ศึกษานิเทศก ์ คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา         

กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือ การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือหน่วยการศึกษา และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

3 ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา         
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์          
ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
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 (2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 
ที ่ ต าแหน่ง คณะกรรมการประเมินผลงาน 
1 คร ู คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน   

ด้านที่  ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน และด้านที่  ๓ ด้านผลงาน         
ทางวิชาการ 

2 ศึกษานิเทศก ์ คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา กลยุทธ์  สื่ อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิ เทศการศึกษา                  
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยการศึกษา ด้านที่  ๒ ด้านผลลัพธ์             
ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ 

3 ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์     
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา            
การบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
หมายเหตุ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรอง ผอ.สถานศึกษา เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

2.4 เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงาน 
ที ่ ต าแหน่ง ช านาญการ ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
1 
 

ครู 
ศึกษานิเทศก ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

ด้านที่ ๑ และด้านที่ 2 
ต้ อ ง ไ ด้ ค ะ แ น น         
จากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕  

ด้านที่ ๑ และด้านที่ 2 
ต้ อ ง ไ ด้ ค ะแน น             
จากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  

ด้านที่  ๑ ด้านที่  ๒ 
และด้านที่ 3 ต้องได้
คะแนนจากกรรมการ
แต่ละคน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

ด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒ 
และด้านที่ 3 ต้องได้
คะแนนจากกรรมการ
แต่ละคน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

 
หมายเหตุ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ รอง ผอ.สถานศึกษา เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานใช้ได้               
ถึงวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

2.5 การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน 
ให้นายก อปท. โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ออกค าสั่ง

แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น มีผลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานั้น หรือส านัก
การศึกษา/กองการศึกษา/ส่วนราชการด้านการศึกษา นั้น น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์                
หรือกรณีปรับปรุงผลงานด้านผลงานทางวิชาการ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ สถานศึกษานั้นหรือส านักการศึกษา/            
กองการศึกษา/ส่วนราชการด้านการศึกษา นั้น น าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว    
เข้าสู่ระบบ DPA 

 

 

 

 

 

 



2.6 การด าเนินการขอมีวิทยฐานะและหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึนในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ที ่ ต าแหน่ง การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
 คร ู

ศึกษานิเทศก ์
ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รอง ผอ.สถานศึกษา 
ผอ.สถานศึกษา 

  1. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม               
(ฉบับปี พ.ศ. 255๐ หรือฉบับปี พ.ศ. 2561 แล้วแต่กรณี) ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5                
ซึ่งเป็นวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับแต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการต่อไป 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่หากประสงค์จะยื่นค าขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปนี้  
ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค าขอตามมาตรฐานทั่วไปเดิมดังกล่าวก่อน ส าหรับกรณีผู้ที่อยู่
ระหว่างการปรับปรุงและแก้ไขผลงานตามมาตรฐานทั่วไปเดิมดังกล่าว ก็ให้ด าเนินการต่อไป 
จนแล้วเสร็จ  
  2. ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่ได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐาน  
ทั่วไปเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 255๐) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของมาตรฐานทั่วไปเดิม 
(ฉบับปีพ.ศ. 2561) ไปแล้ว หรือมิได้ใช้สิทธิ์ในการยื่นค าขอภายในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ของมาตรฐานทั่วไปเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) ดังกล่าว จะไม่สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ฉบับปี พ.ศ. 255๐) ได้อีก 
  3. ผู้ที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม      
ฉบับปี พ.ศ. 255๐ หรือฉบับปี พ.ศ. 2561 แล้วแต่กรณี ให้สามารถยื่นค าขอได้      
๑ ครั้ ง ตามมาตรฐานทั่วไปใดมาตรฐานทั่วไปหนึ่ งเพียงมาตรฐานทั่วไปเดียว              
และวิทยฐานะเดียว ดังนี้ 

  3 .1  กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ งครู  ที่ ขอมี วิ ทยฐานะหรื อเลื่ อนวิทยฐานะ                            
ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมฉบับปี พ.ศ. 255๐ ซึ่งมีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ                
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ให้สามารถยื่นค าขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะที่คุณสมบัติครบนั้นได้ ๑ ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2566 

  3.2 กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ งครู  ที่ ขอมี วิ ทยฐานะหรื อเลื่ อนวิ ทยฐานะ                               
ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมฉบับปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ให้สามารถยื่นค าขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะที่คุณสมบัติครบนั้นได้ ๑ ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2566 

  3.3 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา                  
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และได้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเดิมฉบับปี พ.ศ. 255๐ โดยมีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ครบถ้วน ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป     
ให้ สามารถยื่นค าขอมีหรือเลื่ อนวิทยฐานะที่ คุณสมบัติ ครบนั้ นได้  ๑ ครั้ ง                 
เพียงวิทยฐานะเดียว ในห้วงระยะเวลาการยื่นค าขอห้วงแรกภายหลังจากที่คุณสมบัติครบ 

4. ผู้ที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้             
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

4.1 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ครบถ้วนตามมาตรฐานทั่วไปเดิมฉบับปี พ.ศ. 255๐ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 
2566 ให้ขอประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้                           
โดยน าผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน                       
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ที่ผ่ านเกณฑ์การตัดสิน                         
ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมฉบับปี พ.ศ. 255๐ รวมกับผลการประเมินการพัฒนางาน             
ตามข้อตกลงตามมาตรฐานทั่วไปนี้ เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน               
วิทยฐานะได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว โดยให้ด าเนินการในแต่ละกรณีดังนี้ 
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ที ่ ต าแหน่ง การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
       (1) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ                  

พ.ศ. ๒๕๖7 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) ให้น าผลการประเมิน            
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ                
(ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม              
ฉบับปี พ.ศ. 2550 มารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมิน          
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)           
ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จ านวน ๑ รอบการประเมิน เพ่ือเป็นคุณสมบัติในการขอรับ 
การประเมินได ้

  (2) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕68 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖8) ให้น าผลการประเมิน            
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ                   
(ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม            
ฉบับปี พ.ศ. 2550 มารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมิน 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)              
และรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6              
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ทั้ง 2 รอบการประเมิน             
เพ่ือเป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินได้ 

    (3) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖9 เป็นต้นไป จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินครบถ้วน
ตามมาตรฐานทั่วไปใหมน่ี้เท่านั้น 

4.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน               
วิทยฐานะครบถ้วนตามมาตรฐานทั่วไปเดิมฉบับปี พ.ศ. 2561 ภายหลังวันที่                   
30 กันยายน 2566 ให้ขอประเมินเพ่ือมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ               
ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยน าผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่                        
(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมฉบับปี พ.ศ. 2561         
รวมกับผลการประเมินการพัฒนางาน ตามข้อตกลงตามมาตรฐานทั่วไปนี้                    
เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 1 ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว 
โดยให้ด าเนินการในแต่ละกรณีดังนี้ 

    (1) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖7 (วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) ให้น าผล                  
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามแบบ วฐ.2            
ที่ผ่ านเกณฑ์การตัดสินย้อนหลั ง 2 ปีการศึกษา ตามมาตรฐานทั่ ว ไปเดิม                    
ฉบับปี พ.ศ. 2561 มารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)         
ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จ านวน ๑ รอบการประเมิน เพ่ือเป็นคุณสมบัติในการขอรับ
การประเมินได้ 
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ที ่ ต าแหน่ง การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
  ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเป็นไปตามเงื่อนไข                           

การลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปใหม่นี้ ให้น าผลการประเมิน                     
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามแบบ วฐ.2 ที่ผ่านเกณฑ์       
การตัดสินย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา มารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง          
ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖6)  ที่ผ่านเกณฑก์ารตัดสิน จ านวน ๑ รอบการประเมิน เพ่ือเป็น 
คุณสมบัติในการขอรับการประเมินได้ 

  (2) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕68 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖8) ให้น าผล       
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามแบบ วฐ.2 
ที่ผ่ านเกณฑ์การตัดสิน ย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม                  
ฉบับปี  พ.ศ. 2561 มารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบ        
การประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖6) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
จ านวน 2 รอบการประเมิน เพ่ือเป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินได้ 

(3) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖9 เป็นต้นไป จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินครบถ้วน 
ตามมาตรฐานทั่วไปใหม่นี้เท่านั้น 

4.3 ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา          
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 
หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะข้อ 1 และข้อ 3 ครบถ้วน 
ตามมาตรฐานทั่วไปใหม่นี้ แต่มีคุณสมบัติข้อ 2 การพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบ
ตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ โดยให้ด าเนินการในแต่ละกรณ ีดังนี้ 

       (1) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖7 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖7) ให้น าผลการประเมิน            
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ                
(ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม             
ฉบับปี พ.ศ. 2550 มารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมิน 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6)               
ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จ านวน ๑ รอบการประเมิน เพ่ือเป็นคุณสมบัติในการขอรับ
การประเมินได ้

(2) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕68 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖8) ให้น าผลการประเมิน            
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ          
(ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม 
ฉบับปี พ.ศ. 2550 มารวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมิน 
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ที ่ ต าแหน่ง การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) 

และรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6 ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖7) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ทั้ง 2 รอบการประเมิน เพ่ือเป็นคุณสมบัติ
ในการขอรับการประเมินได้ 

     (3) กรณีการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖9 เป็นต้นไป จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินครบถ้วน                  
ตามมาตรฐานทั่วไปใหมน่ี้เท่านั้น 

 

3. การด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ในต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ก าหนดให้น าผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามข้อ 1    
มาเป็นเงื่อนไขในการการด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ในต าแหน่ง               
และวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งต าแหน่งครู  ศึกษานิ เทศก์  ผู้อ านวยการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก                   
รองผู้อ านวยการสถานศกึษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

          ********************************************************* 
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ภาระงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
.................................................................................. 

1. ภาระงานต าแหน่งครู (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
๑.1 ภาระงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และงานตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เรียน 

(๒) งานส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง การปฏิบัติ งาน                      
ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IP)             
การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น  

(3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือร่วมมือร่วมใจกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านกระบวนการท างานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนร่วมด าเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ ตั้งเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
ร่วมกันด าเนินการ ร่วมสะท้อนผลการท างาน และร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

(4) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุน    
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น การประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยปฏิบัติงาน
การบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 

(5 )งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึ ง การปฏิบัติ งานที่ ตอบสนอง                    
นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                             
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 

1.๒ จ านวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ า 

ระดับการศึกษา/ประเภท 
จ านวนชั่วโมงสอน 

ตามตารางสอน (ข้อ ๑.๑) 
จ านวนชั่วโมงภาระงานขัน้ต่ า 

(ตามข้อ ๑.๑ และข้ออ่ืน ๆ) 
๑. ปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่ต่ ากว่า ๑๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
๒. ประถมศึกษา  
๓. มัธยมศึกษา 
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือโรงเรียน
จัดการเรียนรวม) 

ไม่ต่ ากว่า 1๒ ชั่วโมง/สปัดาห ์ ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชั่วโมง/สปัดาห์   

๔. การศึกษาพิเศษ 
   ๔.๑ เฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   ๔.๒ ศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์ 

 
ไม่ต่ ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
ไม่ต่ ากว่า ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. ภาระงานต าแหน่งครู (ระดับอาชีวศึกษา) 
2.๑ ภาระงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุน 

การจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และงานตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และหรือหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

(๒) งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์       
ต่อ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การปฏิบัติงานสอนระดับปริญญา การส่งเสริม            
การเรียนรู้และพัฒนาผู้ เรียน การพัฒนาวิชาชีพ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน                     
และสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ เป็นต้น และการมีส่วนร่วม 
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(3) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือร่วมมือ        
ร่วมใจกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการท างานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนร่วมด าเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
ตั้งเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน ร่วมกันด าเนินการ ร่วมสะท้อนผลการท างาน และร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

(4) งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุน       
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา          
เช่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น การประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยปฏิบัติงาน
การบริหารและจัดการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 

(5 )งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึ ง การปฏิบัติ งานที่ ตอบสนอง                       
นโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                             
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 

๒.2 จ านวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ า 

ระดับการศึกษา 
จ านวนชั่วโมงสอน  

ตามตารางสอน (ข้อ ๑.๑) 
จ านวนชั่วโมงภาระงานขั้นต่ า 
(ตามขอ้ ๑.๑ และขอ้อื่น ๆ) 

หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.), 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
และหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 
๑. ปฏิบัติการสอน 

ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรอื  
ไม่ต่ ากว่า ๒๑๖ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

ไม่ต่ ากว่า ๑๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
หรือไมต่่ ากว่า ๓๒๔ ช่ัวโมง/

ภาคเรยีน 
 

๒. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา 
หรือหัวหน้างาน 

ไม่ต่ ากว่า ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๐๘ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

๓. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ไม่ต่ ากว่า ๑๐ ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๘๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

๔. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง 
ซึ่งต้องดูแลนักเรยีนที่พักในหอพักของสถานศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๐๘ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

๕. ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่บริการงานวิชาชีพ 
อบรมวิชาชีพสู่ชุมชน ครูนิเทศในระบบทวิภาคี  
ครูนิเทศการฝึกงาน 

ไม่ต่ ากว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๐๘ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
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3. ภาระงานต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  
3.๑ มีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเต็มเวลา 
และมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.๒ ให้มีการปฏิบัติการสอนด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานด้านการบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า                 
๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

      ทั้งนี้ การปฏิบัติการสอน ให้หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม     
การเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

      (๑) ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา  
      (2) ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา  
      (๓) สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน 

(Open Class)  
      (๔) เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)            

ของสถานศึกษา  
      (๕) นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู  
      (๖) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน   

4. ภาระงานของต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มีภาระงานด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริม     

และสนับสนุนการจัดการศึกษาเต็มเวลา และมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 
 

…………………………….……………………………………………….…………… 
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รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ 
 

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ ส าหรับต าแหน่งครู 
๑. ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ก าหนดให้มีรูปแบบการจัดท าและคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ ครู ได้จัดท าขึ้นหลังจากที่ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ใด 
หน่วยการเรียนรู้หนึ่งแล้ว โดย ครู สามารถเลือกได้ว่าจะน าไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในห้องเรียนใด คาบใด 
มาน าเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ตามระดับการปฏิบัติ ที่คาดหวัง         
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่น าเสนอต้องสามารถสะท้อน
สมรรถนะของครู ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในวิชาชีพครู หรือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเด็น ที่ท้าทาย
ในการจัดการเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษาที่ได้ท าข้อตกลงในการพัฒนางานไว้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ ในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.๒ การถ่ายท าวีดิทัศน์บันทึกการสอน ก าหนดให้มีรูปแบบและลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 
(๑) รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ต้องเป็นการบันทึกระหว่างปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

ตามสภาพจริงในสถานที่จัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบห้องเรียนทั่วไป หรือห้องเรียนนอกสถานที่ หรือการจัดการเรียนรู้    
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ห้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น โดยให้ใช้กล้องถ่ายท าแบบตัวเดียว 
(Single video camera) อาจมีผู้ช่วยในการบันทึกได้ สามารถปรับหรือเลื่อนมุมกล้องได้ตามความเหมาะสม สามารถ             
ดึงภาพให้ใกล้หรือไกล (Zoom) หรือหมุนกล้องซ้าย-ขวา (Panning) ได้ แต่ไม่มีการเดินกล้องตามครูหรือนักเรียน        
ไม่มีการหยุดการถ่ายท า (One - Take recording) เน้นภาพที่เห็นภาพรวมการสอนของครู พฤติกรรมของผู้เรียน          
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศชั้นเรียน ไม่มีส่วนน าใด ๆ ของวีดิทัศน์ (No Title) 
ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก (ยกเว้น เสียงอันเกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้) ไม่มีการตัดต่อ (Un - Editing) 
และไม่มีการแต่งเติมภาพด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น 

   การตั้งกล้องในการถ่ายท าสามารถตั้งกล้องมุมใดของสถานที่จัดการเรียนรู้ก็ได้ ตามบริบท  
ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยสามารถดึงภาพให้ใกล้หรือไกล (Zoom) เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวม 
ทั้งห้องหรือสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนมากที่สุด โดยการถ่ายท าภาพและเสียงของครูและนักเรียน 
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความชัดเจนมากพอที่จะแสดงให้เห็นและเข้าใจสภาพบรรยากาศการจัด กิจกรรม 
การเรียนรู้ของครูได้อย่างแม่นตรง ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง โดย ครู อาจใช้ไมโครโฟน ในระหว่างการสอน/
การจัดการเรียนรู้ด้วยก็ได้ นอกจากนี้ให้ค านึงถึงแสงสว่างของพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้เห็นภาพ 
ที่ชัดเจนและเข้าใจสภาพการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงได้อย่างถูกต้อง  

   กรณีที่ ครู มีความจ าเป็นต้องน าเสนอการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ให้ด าเนินการ     
ตามรูปแบบข้างต้น โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สอน/จัดการเรียนรู้ 
ตลอดคาบการสอน 

(๒) เนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ อาจได้มาจากการเปิดชั้นเรียนตามปกติ หรือตามกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นธรรมชาติ เน้นการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพที่ให้เห็นภาพองค์รวม        
ของผู้เรียนครบทุกคน บรรยากาศสถานที่จัดการเรียนรู้ กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ครูเริ่มจัดการเรียนรู้จนสิ้นสุด 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสมบูรณ์ของครู โดยให้ยึดตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นส าคัญ 
ส าหรับความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการก าหนดเวลาของคาบการสอนของสถานศึกษา 

(๓) ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน 
     (๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 

ประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง 
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     (๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้          
ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ) 

      (๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามแผนจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นไปตาม 
คาบการสอน ตามบริบทการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมแล้วไม่เกิน 50 นาที  โดยให้ ครู            
ส่งไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น  

๒. ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ก าหนดให้มีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

    ๒.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ใช้ประกอบไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เปิดโอกาสให้ครูสามารถน าเสนอ
เบื้องหลังการท างานของครู ตามบริบทของนักเรียน ห้องเรียน สถานที่จัดการเรียนรู้ และวิชา/สาขาวิชา/         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้พบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ หรือมีแรงบันดาลใจ         
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการ และผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน แสดงให้เห็นว่า เกิดผลการปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่เสนอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามข้อ ๑ โดยอาจ
น าเสนอร่องรอยการด าเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เกิดจากการท างานร่วมกับเพ่ือนครู 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ กลยุทธ์การออกแบบการพัฒนาและหรือการแก้ปัญหาผู้เรียน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล 
หรืออาจน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จ (Intervention) ก็ได้ 

    ๒.๒ การถ่ายท าวีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้        
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ก าหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 

(๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 
ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ต้องเป็นการบันทึกภาพครู ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้        
ในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน เป็นผู้น าเสนอจริงแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการน าเสนอ             
ให้เป็นลักษณะการอธิบายการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานของตนเอง และครูจะต้องรับผิดชอบและตระหนัก         
ถึงจรรยาบรรณในการน าเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างการน าเสนอ หรือการบรรยาย 
ให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนน า (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษ 
ที่สร้างขึ้น (No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการน าเสนอ ทั้งนี้ อาจใช้การน าเสนอผ่านโปรแกรม    
การน าเสนอต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม PowerPoint, Keynote, Google Slides หรือโปรแกรมการน าเสนออ่ืน ๆ ก็ได ้

(๒) ลักษณะทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 
ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ 

๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 
ประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง 

๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้          
ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ) 

๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาที  
๓. ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ  
    ก าหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ 
    ๓.๑ ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ครู               

ได้น า เสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติ ของผู้ เรี ยนที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการจัดการ เรี ยนรู้                       
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน อาจปรากฏในคาบหรือภายหลังจากการจัดการเรียนรู้นั้น ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
อาจมีความเชื่อมโยงกับประเด็นท้าทายที่ได้ท าข้อตกลง 
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ในการพัฒนางานไว้กับผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยไฟล์วีดิทัศน์ดังกล่าวให้มีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย
ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ จากนั้น ให้ครู น าเสนอผลงาน/ร่องรอย/ชิ้นงานของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคใ์นการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งอาจจะส าเร็จมากหรือส าเร็จน้อยก็ได้ แต่ให้น าเสนอ
อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของกลุ่มเป้าหมาย อย่างสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ โดยผลงานของผู้เรียนอาจมีได้หลากหลาย 
รูปแบบ และน าเสนอผลงานของผู้เรียน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ที่ประสบความส าเร็จและอาจน าเสนอ       
ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะท าให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกดิขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    ๓.๒ การส่งไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ครู สามารถส่งผลงาน 
หรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF รวมแล้วไม่เกิน ๓ ไฟล์ ดังนี้ 

(๑) กรณีเสนอไฟล์วีดิทัศน์ ก าหนดให้มีรูปแบบและลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ 
 ๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ ประเมินได้ 

ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถตัดต่อได้ และสามารถใส่ค าบรรยายด้านล่าง ของวีดิทัศน์ได้ 
๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้      

ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ) 
๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาท ี

(๒) กรณีเสนอเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ต้องมจี านวนไม่เกิน ๑๐ หน้า 
(๓) กรณีเสนอเป็นไฟล์รูปภาพ ให้เสนอเป็นไฟล์ JPG, PNG หรือ PDF จ านวนไม่เกิน 10 หน้า 

(ขนาด A4) โดยแต่ละหน้ามีจ านวนไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมค าอธิบายใต้รูปภาพ 
ทั้งนี้ ในการส่งไฟล์ดิจิทัลดังกล่าว หากส่งเป็นไฟล์วีดิทัศน์ให้ส่งได้เพียง ๑ ไฟล์ และสามารถ          

ส่งไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพ ได้อีกไม่เกิน ๒ ไฟล์ หากจะเสนอเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ไม่ใช้ไฟล์วีดิทัศน์สามารถ        
ส่งได้ไม่เกิน ๓ ไฟล์ 

 

รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
๑. ไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  ก าหนดให้มีรูปแบบการจัดท าและคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
    ๑.๑ เป็นไฟล์วิดีทัศน์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่ได้ก าหนดแผนพัฒนา 

สถานศึกษาแล้ว โดยน าเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใช้กลยุทธ์ หรือเครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหาร 
ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลและประสบผลส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหา         
หรือประเด็นการพัฒนา การแก้ปัญหาสถานศึกษา ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่น าเสนอต้องสะท้อนระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา แรงบันดาลใจ กรอบแนวคิด 
ปรัชญาในการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา การออกแบบกลยุทธ์การบริหาร การระดมทรัพยากร
เพ่ือการบริหาร การท างานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
การสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู และชุมชน 
การปฏิบัติที่ดีจากการบริหารสถานศึกษา การประเมินและปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

     ๑.๒ การถ่ายท าและการน าเสนอไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้ เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  ก าหนดให้มีรูปแบบและลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 

 (๑) รูปแบบการถ่ายท าไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นการบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง  
โดยฉากหลังจะต้องไม่มีบุคคลอ่ืนใดมาร่วมน าเสนอ ในการน าเสนออาจใช้สื่อช่วยในลักษณะของภาพนิ่ง 
ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก (Insert) ภาพ หรือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
ด้วยก็ได้ โดยการน าเสนอให้ใช้การพูดหรือน าเสนอเป็นภาษาไทยด้วยตนเองเท่านั้น การถ่ายท าให้ใช้กล้องถ่ายท า            
แบบตัวเดียว (Single video camera)  
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อาจมีผู้ช่วยในการบันทึกได้ ไม่มีส่วนน าใด ๆ ของไฟล์วีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก         
ไม่มีการหยุดการถ่ายท า (One - Take recording) ไม่มีการตัดต่อ (Un - Editing) ไม่มีการแต่งเติมภาพ (No effect) 
ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในการถ่ายท าทั้งสิ้น 

 (๒) ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ 
      ๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้

ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 
        ๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได ้ 

ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ) 
๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๕ นาท ี

 ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร จ านวน ๑ ไฟล์ เท่านั้น 

๒. ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
    ๒.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ หรือเกิดนวัตกรรม
การบริหาร หรือการจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best practice) โดยมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงผลลัพธ์ 
(Outcomes) จากการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒ การถ่ายท าวีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ก าหนดให้มีรูปแบบ 
เนื้อหา และลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 

(๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหาร 
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการน าเสนอ        
ให้เป็นลักษณะการอธิบายการปฏิบัติงานของตนเอง สะท้อนผลลัพธ์ของการบริหารที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภาพรวมของสถานศึกษา อาจน าเสนอร่องรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เป็นผลลัพธ์ ผลกระทบ
จากการบริหาร ที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยผลงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา          
ผลงานควรจะน าเสนอให้เห็นในส่วนที่ประสบความส าเร็จและอาจน าเสนอในส่วนที่ยังไม่ประสบความส าเร็จด้วย 
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการน าเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิด 
ทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างการบรรยายให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนน า 
(Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการน าเสนอ 
แต่อาจใช้การน าเสนอผ่านโปรแกรมการน าเสนอได้ ได้แก่ PowerPoint, Keynote, Google Slides หรืออ่ืน ๆ 

(๒) ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
     ๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 

ประเมินได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถตัดต่อได้ และสามารถใส่ค าบรรยายด้านล่าง         
ของวีดิทัศน์ได ้

 ๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้  
ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ) 

     ๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที โดยให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์           
ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1 ไฟล์ เท่านั้น 
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รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ ส าหรับต าแหน่งศึกษานเิทศก์  

๑. ไฟล์วีดิทัศน์พัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา 
หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ก าหนดให้มีรูปแบบการจัดท าและคุณลักษณะ      
ทีส่ าคัญ ดังนี้ 

    ๑.๑ เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ศึกษานิเทศก์ได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการก าหนดแผนพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาแล้ว โดยให้น าเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใช้กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา 
ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้บรรลุผลและประสบผลส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงประเด็น
ปัญหาหรือประเด็นการพัฒนา การแก้ปัญหาของผู้รับการนิเทศ ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่ น าเสนอ ต้องสะท้อนระดับ        
การปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ แรงบันดาลใจ 
กรอบแนวคิด ปรัชญาในการก าหนดวิสัยทัศน์การนิเทศการศึกษา การออกแบบกลยุทธ์การนิเทศ การท างาน          
ตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู  และชุมชน 
การปฏิบัติที่ดีจากการนิเทศการศึกษา การประเมินและปรับปรุงการนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

    ๑.๒ การถ่ายท าและการน าเสนอไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ก าหนดให้มี 
รูปแบบและลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 
  (๑) รูปแบบการถ่ายท าไฟล์วีดิทัศน์ เป็นการบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง โดยฉากหลัง 
จะต้องไม่มีบุคคลอ่ืนใดมาร่วมน าเสนอ ในการน าเสนออาจใช้สื่อช่วยในลักษณะของภาพนิ่ง ข้อความ 
สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก ( Insert) ภาพ หรือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint         
ด้วยก็ได้ โดยการน าเสนอให้ใช้การพูดหรือน าเสนอเป็นภาษาไทยด้วยตนเองเท่านั้น การถ่ายท าให้ใช้กล้อง          
ถ่ายท าแบบตัวเดียว (Single video camera) อาจมีผู้ช่วยในการบันทึกได้ ไม่มีส่วนน าใดๆ ของไฟล์วีดิทัศน์ 
(No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก ไม่มีการหยุดการถ่ายท า (One - Take recording) ไม่มีการตัดต่อ 
(Un - Editing) ไม่มีการแต่งเติมภาพ (No effect) ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ        
ในการถ่ายท าทั้งสิ้น 
  (๒) ลักษณะสามัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ 

 ๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้          
ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 

      ๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได ้ 
ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ) 
       ๓) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๕ นาท ี

      ทั้ งนี้  ให้ส่ งไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการนิ เทศการศึกษา กลยุทธ์  สื่ อนวั ตกรรม                   
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา                   
จ านวน 1 ไฟล์ เท่านั้น 

๒. ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
    ๒.๑ เป็นไฟล์วีดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศที่สะท้อนคุณภาพ       

การจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา         
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเกิดนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่เป็น         
แบบอย่างที่ดี (Best practice) โดยมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงผลลัพธ์ (Outcomes) จากการพัฒนา 
การนิเทศการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม 
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    ๒.๒ การถ่ายท าไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ก าหนดให้มีรูปแบบ 

เนื้อหา และลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 
  (๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์เป็นผู้น าเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการน าเสนอให้เป็นลักษณะการ
อธิบายการปฏิบัติงานของตนเองที่สะท้อนผลลัพธ์ของการนิเทศทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภาพรวมของสถานศึกษา อาจน าเสนอร่องรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เป็นผลลัพธ์ ผลกระทบ 
จากการนิเทศการศึกษาที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ซึ่งผลงาน       
ของศึกษานิเทศก์ อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ผลงานควรจะน าเสนอให้เห็นในส่วนที่ประสบความส าเร็จ และอาจน าเสนอในส่วนที่ยังไม่ประสบความส าเร็จด้วย 
ทั้งนี้ ศึกษานิเทศก์จะต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการน าเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ระหว่างการบรรยายให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนน า (Title) 
ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect) ไม่มีการช้อนตัวอักษรระหว่างการน าเสนอ 
แต่อาจใช้การน าเสนอผ่านโปรแกรมการน าเสนอได้ ได้แก่ PowerPoint, Keynote, Google Slides หรืออ่ืน ๆ 

(๒) ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
๑) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 

ประเมินได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถตัดต่อได้ และสามารถใส่ค าบรรยายด้านล่าง       
ของวีดิทัศน์ได ้

     ๒) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4 (กรณีไม่สามารถบันทึกเป็นไฟล์ mp4 ได้  
ให้สามารถแปลงไฟล์อื่นเป็นไฟล์ mp4 ได้ โดยไม่ถือเป็นการตัดต่อ) 

    ๓) ความยาวของวีดิทัศน์ ไม่เกิน ๑๐ นาที โดยให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์                   
ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา จ านวน 1 ไฟล์ เท่านั้น 
 

----------------------------------------------- 
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แนวทางการประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

การประเมินผลงานเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรฐานทั่วไปฯ แบ่งเป็นการการประเมินเพ่ือขอมี    
หรือเลื่อนวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 

การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู 
1. การประเมินผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 

 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 โดยจ าแนกออกเป็น 5 ห้องเรียน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน              
และเกณฑก์ารตัดสิน ดังนี้ 

1.1 ห้องเรียนของผู้ขอรับการประเมิน แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน ดังนี้ 
    (1) ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
    (2) ห้องเรียนปฐมวัย  
    (3) ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
    (4) ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
    (5) ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ ตามอัธยาศัย  

1.2 องค์ประกอบการประเมิน  
การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน  
(2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่  
(3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้  
(4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  
(5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้  
(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้  
(7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม  
(8) ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
การประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน  แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 
(2 )  ผลงานหรือผลการปฏิบัติ สะท้อนถึ งการได้ รั บการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน (Basic Skills)                                 

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  (Cognitive Abilities)                       

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - function Skills) 

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
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1.3 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
      ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
4 คะแนน 

 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
 

เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

1.4 วิธีการประเมินผลงาน ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการ

ประเมินผลงานด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก 
        (1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึก            

การสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งครู                   
หรือด ารงวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 

        (2) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
   1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  

ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตาม (1) โดยมีรูปแบบ 
ตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด 

    2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ 
ตาม (1) 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินผลงาน
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยพิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลัง
จากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่ เสนอไว้ในด้านที่  1                   
โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF 

1.5 เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2  

ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
วิทยฐานะครูช านาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 65  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70  
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วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

2. การประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 2.1 องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
       การประเมินผลงานและการให้คะแนน จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้  
       สว่นที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
         (1) ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)  
         (2) ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 
     1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
     2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
วิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
         (3) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
         (4) การจัดท า การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน)  
 ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 (1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
         (2) ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างการเปลี่ยนแปลง        
ในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
 2.2 วิธีการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
        ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา  
ตามองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน ตามข้อ 1 
       (1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  
หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ                  
ที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
       (2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ             
ที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
 2.3 เกณฑ์การตัดสิน 
       ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การประเมินผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

   ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม ทางการบริหาร 
    ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
   โดยจ าแนกเป็น 2 ระดับ มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน           
และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

1.1 การประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับการศึกษา 
         (1) ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

1.2 องค์ประกอบการประเมิน 
          การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ  
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
         (1) มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         (2) มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน 
         (3) มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน 
         (4) มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
         (5) มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน 
         (6) มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
         (7) มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
         (8) มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                   การประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนนเต็ม                 
20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
        (1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        (2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        (3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
        (4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 1.3 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
         ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 
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     ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

 

 1.4 วิธีการประเมินผลงาน ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม 
ทางการบริหาร โดยพิจารณาจาก 
          (1) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ  
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF                    
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง        
หรือด ารงวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 
            (2) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม ทางการ
บริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอใน (1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา 
ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์            
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา               
ทั้งนี ้ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 
 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการ
ประเมินผลงานด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหาร สถานศึกษา โดยพิจารณาจาก ผลงาน                    
หรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น                   
หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้
น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 
 1.5 เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
 วิทยฐานะช านาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 65  
 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 
 วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 

2. การประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ   
มีองค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 2.1 องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
       การประเมินและการให้คะแนน จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
       ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
         (1) ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน) 
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  (2) ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 
     1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 
               2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน   
วิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 (3) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
         (4) การจัดท า การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
         (1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
           (2) ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
 2.2 วิธีการประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
        ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา
ประเมินตามองค์ประกอบใน 2.1 
  (1) วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับ  
การปฏิบัติที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
  (2) วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ ยวกับ 
การพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ตามมาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
  (3) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกั บ 
การพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
  (4) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดั ชนีการอ้างอิงวารสารไทย  
หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
 2.3 เกณฑ์การตัดสิน 
        ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
และผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
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การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
1. การประเมินผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 
    ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี  

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
    ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา โดยมีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
   1.1 องค์ประกอบการประเมิน 
         การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม      

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา         
คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

         (1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง) 
         (2) คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน 
         (3) การพัฒนาสมรรถนะ 
         (4) การสอนงานระบบพี่เลี้ยง  
         (5) การจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาของผู้รับการนิเทศ  
         (6) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
         (7) ระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
         (8) ภาวะผู้น าแบบร่วมกัน 
           การประเมินด้านที่  2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน                    

แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
         (1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์  
         (2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติส่งผลถึงการพัฒนาครูในสถานศึกษา  
         (3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียน 
         (4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติส่งผลถึงคุณภาพสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา 

1.2 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
      ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี                    

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ  

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

 1.3 วิธีการประเมินผลงาน ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
       ด้านที่  1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิ เทศการศึกษา กลยุทธ์  สื่ อ นวัตกรรม               

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา                
ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินผลงานด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนา การนิเทศ
การศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
หรือหน่วยงานการศึกษา โดยพิจารณาจาก 

 (1) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี  ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา                   
ตามโครงการ หรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้
ในการพัฒนา การนิเทศการศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์หรือด ารงวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 

 (2) การน าเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี            
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรม                
ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอใน (1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ 
ตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ          
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็น
ไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการ
ประเมินผลงานด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณาจากผลงานหรือการปฏิบัติ
ของผู้รับการนิเทศ ที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น และส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

1.4 เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา 
และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
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วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 65  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70  
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

2. การประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
และศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน 
และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

  2.1 องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
         ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

             (1) ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)  
          (2) ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 

     1) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน              
วิทยฐานะต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 

  2) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ                  
และเป็นแบบอย่างที่ด ี

        (3) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
        (4) การจัดท า การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน)  

 ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
          (1) ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และชุมชน 
            (2) ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลง     

ในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
2.2 วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินผลงาน        

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาประเมินตามองค์ประกอบใน 2.1 
 (1) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ  

การพัฒนาการนิเทศการศึกษา หรือนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 รายการในรูปแบบไฟล์ PDF 

 (2) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา และนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้อง
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย        
หรือ Thai-Joumal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่         
ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
 2.3 เกณฑ์การตัดสิน 

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

 
***************************************************
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แบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
แนบท้ายมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่งครู 

 

1. การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน 
1.1 PA 1/ส ต าแหน่งคร ู 
1.2 PA 1/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครชู านาญการ  
1.3 PA 1/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ  
1.4 PA 1/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ  
1.5 PA 1/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 

2. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
2.1 PA 2/ส ต าแหน่งคร ู 
2.2 PA 2/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครชู านาญการ  
2.3 PA 2/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ  
2.4 PA 2/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ  
2.5 PA 2/ส ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
2.6 PA 3/ส ต าแหน่งคร ู

3. การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต าแหน่งครู ห้องเรียนสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
3.1.1 PA 4/ส/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการ  
3.1.2 PA 4/ส/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ  
3.1.3 PA 4/ส/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
3.1.4 PA 4/ส/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 
แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต าแหน่งครู ห้องเรียนปฐมวัย 
3.2.1 PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการ  
3.2.2 PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ  
3.2.3 PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
3.2.4 PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 
แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต าแหน่งครู ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
3.3.1 PA 4/ส/การศึกษาพิเศษ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการ  
3.3.2 PA 4/ส/การศึกษาพิเศษ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ  
3.3.3 PA 4/ส/การศึกษาพิเศษ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
3.3.4 PA 4/ส/การศึกษาพิเศษ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 
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แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ต าแหน่งครู ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
3.4.1 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการ  
3.4.2 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ  
3.4.3 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 
3.4.4 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ต าแหน่งครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ  
แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
3.5.1 PA 5/ส/ชช 
3.5.2 PA 5/ส/ชชพ 
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PA 1/ส 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.... เดือน......................พ.ศ. .... ถึงวันที่..... เดือน....................พ.ศ. .... 
 
ผู้จัดท าข้อตกลง 

ชื่อ................................................................นามสกุล....................................................................ต าแหน่ง ครู  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............   อัตราเงินเดือน .......................... บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................................
อ าเภอ............................................จังหวัด........................................  

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ                   
การจัดการเรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
 ห้องเรียนปฐมวัย  
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  

ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               
แล้วแต่กรณี ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1. ภาระงาน มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.......................ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์  
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  
ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลา

ที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 

ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบ)ุ 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง    
การสร้ างและหรื อพัฒนาหลั กสู ตร               
การออกแบบการจั ดการ เรี ยนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้าง           
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้  การศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา          
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม     
และพั ฒนาผู้ เรี ยน และการอบรม           
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้  
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่ วมมื อกั บ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการ
พัฒนาตามข้อตกลง

ใน 1 รอบการ
ประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 

ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบ)ุ 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพั ฒนาตนเองอย่ างเป็ นระบบ                     
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการน าความรู้ความสามารถ 
ทั กษะที่ ได้ จากการพั ฒนาตนเอง                  
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้ การพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน                 
และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพ 
การจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา                  
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี และ คร ูผู้จัดท าข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม                          
ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้        
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                    
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด ( Indicators) ที่ เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง 
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารง

ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์  
การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น                 
หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้)  

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
............................................................................................................................. ................................... 

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

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

................................................................................................................ .............................................................. 
3.2 เชิงคุณภาพ 

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

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

ต าแหน่ง ครู 
ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
........./........................../............ 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 

(   ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้
............................................................................................................................. ..............

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

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

ต าแหน่ง........................................... 
........./........................./............ 
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PA 1/ส 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......  

ระหว่างวันที่.... เดือน......................พ.ศ. ........ ถึงวันที่..... เดือน....................พ.ศ. ........ 
 
ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ....................................................นามสกุล............................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............   อัตราเงินเดือน .......................... บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................. ..................
อ าเภอ............................................จังหวัด........................................  

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ 
การจัดการเรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
 ห้องเรียนปฐมวัย  
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วแต่กรณี ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. ภาระงาน มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.......................ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์  
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  
ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลา 

ที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้  
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้ างและหรือพัฒนาหลักสู ตร               
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี         
และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ การศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา          
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ เรี ยน และการอบรม              
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน  

   

2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้  
   ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ดา้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ         
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ              
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้            
การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   

 
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพ 
การจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา                    
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี และ คร ูผู้จัดท าข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้            
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน          
ตามข้อตกลงสามารถประเมินไดต้ามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้                            
ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง               
เป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน                 

ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ   
ช านาญการ คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้เกิด                   
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึง               
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

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

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

............................................................................................................................. ................................................ 
2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
............................................................................................................................. .................................. 

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

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

............................................................................................................. ................................................................... 
3.2 เชิงคุณภาพ 

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

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
........./........................./............ 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 

(   ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ             

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้
.........................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

........./........................./............ 
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PA 1/ส 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......  

ระหว่างวันที่.... เดือน......................พ.ศ. ........ ถึงวันที่..... เดือน....................พ.ศ. ........ 
 
ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ................................................นามสกุล........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............   อัตราเงินเดือน .......................... บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................... ................
อ าเภอ.......................................จังหวัด..................................... 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ                  
การจัดการเรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย  
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ  

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แล้วแต่กรณี ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1. ภาระงาน มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.......................ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์  
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  
ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลา           

ที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
การสร้ างและหรือพัฒนาหลักสูตร             
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี               
และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา    
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ เรี ยน และการอบรม                
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน  

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่ วมมื อกับ
ผู้ปกครอง ภาคี เครือข่าย และหรือ           
สถานประกอบการ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และการน าความรู้ความสามารถ ทักษะ    
ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพ                   
การจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา                           
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี และ คร ูผู้จัดท าข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้      
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                      
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้                                 
ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง              
เป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน                   

ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน                  
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว่าได้) 

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

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

............................................................................................................................... ............................................... 
2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
................................................................................................................................................................  

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

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

................................................................................................................................................................... ........... 
3.2 เชิงคุณภาพ 

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

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

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
........./......................../............ 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 

(   ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ             

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้
.........................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

........./......................../............ 
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PA 1/ส 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......  

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

ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ.........................................................นามสกุล..........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............   อัตราเงินเดือน .......................... บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................... ................
อ าเภอ.......................................จังหวัด...................................... 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ                
การจัดการเรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
 ห้องเรียนปฐมวัย  
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ  
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
แล้วแต่กรณี ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1. ภาระงาน มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.......................ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์  
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  
ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลา

ที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร            
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี               
และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา   
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนา ผู้ เรียน และการอบรม              
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน  

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่ วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ          
สถานประกอบการ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ดา้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และการน าความรู้ ความสามารถ  ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ           
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้            
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพ 
การจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา                    
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี และ คร ูผู้จัดท าข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม                       
ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้     
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน      
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้                               
ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง                
เป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน                

ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
คือ การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี  
และให้ค าปรึกษาผู้อื่น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
............................................................................................................................. ................................... 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
3.2 เชิงคุณภาพ 

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

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

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
........./........................../............. 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 

(   ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ             

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

........./........................../............. 
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PA 1/ส 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

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

ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ...................................................นามสกุล.......................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............   อัตราเงินเดือน .......................... บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................. ..................
อ าเภอ......................................จังหวัด......................................... 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ                    
การจัดการเรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย  
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ  
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วแต่กรณี ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

1. ภาระงาน มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.......................ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา....................จ านวน......................ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ฯลฯ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์  
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์  
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน..............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  
ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลา

ที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร            
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี             
และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา        
การเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ เรี ยน และการอบรม            
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

   

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะด าเนินการพัฒนา
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

ที่แสดงให้เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และการน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้    
การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพ                  
การจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา                   
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี และ ครู ผู้จัดท าข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน             
ตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้
ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง                        
เป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน               

ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และขยายผล จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง                         
ในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ค าปรึกษาผู้อ่ืนและเป็นผู้น า 

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

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

.................................................................................................................... .......................................................... 
2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
............................................................................................................................. ................................... 

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

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

............................................................................................................. ................................................................. 
3.2 เชิงคุณภาพ 

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

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
........./......................./............. 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 

(   ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ             

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้
.........................................................................................................................................................

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

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ต าแหน่ง................................................. 

........./......................../..............   
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ค าชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ต าแหน่งครู 
 

ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งครู ตามระดับ           
การปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ในแบบประเมินนี้                 
โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่ก าหนด 

1. องค์ประกอบการประเมิน มี 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

ประกอบด้วย 
(1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. ก าหนด 
(2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน             

ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งครู ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้ง 3 ด้าน                          
จ านวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ตัวชี้วัด  
ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้  
ของผู้เรียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้  
(1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในต าแหน่งและวิทยฐานะ 

 ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ  
ต าแหน่ง ระดับการปฏบิัติที่คาดหวัง รายละเอียด 

ครูผู้ช่วย ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute & Learn) 
 

สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติได้
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ครู 
 

ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 
 
 

สามารถปรับประยุ กต์ กา รจั ดกา ร เรี ยนรู้                
และปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 

 ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 
ต าแหน่ง ระดับการปฏบิัติที่คาดหวัง รายละเอียด 

ครูช านาญการ แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 
 

สามารถแก้ ไ ขปัญหาคุณภาพการ เรี ยนรู้              
ของผู้เรียน 

ครูช านาญการพิเศษ ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 
 

สามา รถริ เ ริ่ มพัฒนาคุณภาพการ เ รี ยน รู้              
ของผู้เรียน 

ครูเชี่ยวชาญ คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยน
ให้คุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี 
และให้ค าปรึกษาผู้อื่น 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่               
และขยายผล จนน า ไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง               
ใ น ว ง วิ ช า ชี พ  แ ล ะ เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี                    
ให้ค าปรึกษาผู้อื่น และเป็นผู้น า 
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ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามมาตรฐานทั่วไป              
ที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ งครู  ให้ จั ดท าข้ อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด                                 
กับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 

2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ 
    ให้คณะกรรมการประเมิน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งครู จากการปฏิบัติงานจริง                 

ที่ได้ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยค านึงถึงสภาพการจัดการเรียนรู้           
ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง              
เป็นส าคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงาน และหลักฐาน                
ที่แสดงว่า ผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน             
ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมิน ดังนี้ 

 
คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 ปฏิบัติได้ต่ ากว่า
ระดับท่ีคาดหวังมาก 

ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ                    
ที่ด ารงอยู่ 

2 ปฏิบัติได้ต่ ากว่า
ระดับท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้าง                
แต่ ไม่ครบถ้วนและไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง /                 
มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

3 ปฏิบัติได้ตามระดับ
ที่คาดหวัง 

มี ก า รปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐ านก าหนดต า แหน่ ง และมี คุณภาพ                             
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

4 ปฏิบัติได้สูงกว่า
ระดับท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและมีคุณภาพสูงกว่า                  
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ของผู้เรียน ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 
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2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
    ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
2.1 กรณีโรงเรียน 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธาน 
(2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์

ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์                        
หรือผู้ด ารงต าแหน่งครู จากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ              
นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

กรณีผู้ อ านวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง                     
ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียง หรือผู้อ านวยการส านักการศึกษา    
หรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น              
เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

2.2 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(1) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เป็นประธาน 
(2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์

ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์                      
หรือผู้ด ารงต าแหน่งครู จากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ                
นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

กรณี ผู้ อ านวยการศูนย์ พัฒนาเด็ กเล็ กนั้ นไม่ อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้ อตกลง                                 
ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     
ใกล้เคียง หรือผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ                  
ด้านการศึกษาเทศบาล นั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

 
3. วิธีการประเมิน 
    ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งครู                  

ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะ         
ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

    ทั้งนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน การสังเกตการสอน 
ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียน                      
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ โดยผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่จ าเป็นต้องจัดท าแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการประเมิน 

 
4. เกณฑ์การตัดสิน  
    ผู้ด ารงต าแหน่งครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด และมีผลการประเมิน              

การพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ...........................................................................นามสกุล............................................................ต าแหน่ง คร ู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .................................... อัตราเงินเดือน .............................................................. บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................................
อ าเภอ.......................................................จังหวัด.................................................................................................. 
 
ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  

                  ไม่เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑ์ผ่าน  
ต้องได้ 
คะแนน
จาก 

กรรมการ  
แต่ละคน   
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
70 

 

   1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
           • มีการจัดท ารายวิชาและหน่วย           
การเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้องกับมาตรฐาน               
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  
ตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ เรี ยนได้ พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
         • เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
ผู้ เรียนมีความรู้  ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะ ที่ส าคัญ ตามหลักสูตร 
โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น  
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
         •  มี การอ านวยความสะดวก             
ในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนา  
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน 
โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างของผู้เรียน  
   1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
         • มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
การปรับประยุกต์ ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างของผู้เรียน และท าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ 
   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         •  มี ก า ร วั ดและประ เมิ นผล         
การเรียนรู้ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
    1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
         •  มี การศึ กษา วิ เคราะห์  และ
สังเคราะห์  เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนา          
การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

    1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 
          • มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้ เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี  
    1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะ           
ที่ดีของผู้เรียน 
          • มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทย         
ที่ดีงาม 

    

 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

    

    2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
          • มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา เพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
    2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
          • มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสาน
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา 
และแก้ปัญหาผู้เรียน  
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน  ๆ
ของสถานศึกษา 
          • ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ 
และงานอ่ืน ๆ  ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

    2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
          • ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

    

 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
    3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ            
และต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย
และภาษาอั งกฤษเ พ่ื อการสื่ อสาร                
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้                
ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
    3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 63 - 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      
     พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่ง
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

    2.1 เชิงปริมาณ 10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย 
เชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง        
และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

    

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้ เรียนได้   
ตามข้อตกลง 

    

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

 
 

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

    (...........................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
1. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 .............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. ข้อคิดเห็น 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ...................... พ.ศ. .... 
 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน  
ชื่อ.......................................................นามสกุล........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .................................... อัตราเงินเดือน ............................................................ บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................... ................
อ าเภอ......................................................................จังหวัด.................................................................................. 
 
ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  

                  ไม่เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได ้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได ้

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้ 

คะแนนจาก
กรรมการ  
แต่ละคน
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 

70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
         • มีการจัดท ารายวิชาและหน่วย  
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ 
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชา            
และหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึ กษา ผู้ เรี ยน และท้ องถิ่ น              
และสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้

ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
        • เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียน          
มีความรู้  ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ             
ที่ส าคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบ    
การจัดการเรียนรู้  ที่สามารถแก้ไขปัญหา             
ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง
แรงบันดาลใจ  
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        • มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริม ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้และท างานร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบ     
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 
      1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
        • มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้ เรียน   
และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และสามารถ
สร้างนวัตกรรมได้  
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         • มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนพัฒนา              
การเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ อง ประเมินผล            
การเรียนรู้  ตามสภาพจริง และน าผลการวัด        
และประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
        • มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้       
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
  1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  
         • มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ 
สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี     
  1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี     
ของผู้เรียน 
        •  มีการอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้ เ รี ยน         
มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ           
อันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทย    
ที่ ดี ง าม โดยค านึ งถึ งความแตกต่ า ง          
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ตาม

ระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

     

    2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
          • มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ       
ของผู้ เรี ยนและรายวิ ชา โดยมี ข้ อมู ล                  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
    2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
          • มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน  
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 
          • ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ  
ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ            
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
          • ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  

    

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
      3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
          • มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ           
และต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถ      
ทั กษะ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการใช้ ภาษาไทย                                   
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ              
วิ ชาชีพครู และความรอบรู้ ในเนื้ อหาวิ ชา                  
และวิธีการสอน และน าผลการพัฒนาตนเอง             
และพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้            
ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

    3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา   
การจัดการเรียนรู้ 
    3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ           
ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ เป้าหมาย          
เชิ งปริ มาณได้ ครบถ้ วนตามข้ อตกลง                
และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

    

     2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ เป้ าหมาย              
เชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้             
และปรากฏผลต่ อคุณภาพผู้ เ รี ยน ได้                
ตามข้อตกลง 

    

                                                   รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = …………………… คะแนน 

 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
1. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 .............................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. ข้อคิดเห็น 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน  
ชื่อ..................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............................. อัตราเงินเดือน ................................................................ บาท  
สถานศึกษา ...............................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ................................................. ......... 
อ าเภอ.....................................................................จังหวัด............................................................................... 
 
ให้ท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  

                  ไม่เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑผ์่าน 
ต้องได้ 
คะแนน
จาก 

กรรมการ  
แต่ละคน   
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
70 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
          • ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วย
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตร 
บริบทของสถานศึกษา ผู้ เรียน และท้องถิ่น      
สามารถแก้ ไขปัญหาในการจัดการเรี ยนรู้                
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้ พั ฒนาสมรรถนะ                          
และการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพส่งผลให้
คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงข้ึน และเป็น
แบบอย่างท่ีดี  ในการสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
          • ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้                   
ให้ สู งขึ้ น เพ่ื อให้ ผู้ เรี ยนมีความรู้  ทั กษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร                          
มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี           
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          • มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม 
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้  ท าให้ผู้ เรียน ได้พัฒนา              
เต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน                  
มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.4 สร้ างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
         • มีการริ เริ่ ม คิดค้น และพัฒนาสื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถแก้ไขปัญหา              
ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน และท าให้ผู้ เรียน                 
มีทักษะการคิด และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือ       
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
      1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         • มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบ    
การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และน าผลการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้ เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างที่ดใีนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์      
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
        •  มีการริ เ ริ่ ม  คิดค้น  วิ เคราะห์         
และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและน าผล 
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไข 
ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 
        • มีการริ เริ่ม คิดค้น  และพัฒนา 
การจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่างผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้าง
แรงบันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดบรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
   1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี     
ของผู้เรียน 
           • มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริ ยธรรม คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์             
และค่านิยม ความเป็นไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม 
คิดค้นและพัฒนารูปแบบการด าเนินการ                   
ที่ มีประสิทธิภาพ ค านึ งถึ งความแตกต่าง                
ของผู้ เรี ยนเป็ นรายบุ คคล และสามารถ                   
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนได้  และเป็น
แบบอย่างที่ ดี ในการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

     

    2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียน                 
และรายวิชา 
           • มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบ     
การจั ดท าข้ อมู ล สารสนเทศของผู้ เรี ยน                    
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้              
ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหา           
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ด ี
   2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
            • มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ    
ผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับ    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ผู้ เรียน และริ เริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรม               
เชิ งสร้ างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย                  
ในการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี
   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ 
ของสถานศึกษา 
            • ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงาน
อ่ืนๆ ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ                
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา 
รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดี 
   2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง                 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
        • การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคี เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ              
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา ผู้ เรียน              
และเป็นแบบอย่างที่ด ี
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

    3.1 พัฒนาตนเองอย่าง เป็นระบบ    
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยน 
เ รี ยนรู้ ท า ง วิ ช าชี พ  เ พ่ือแก้ ไ ขปัญหา                           
และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
   3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้       
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้            
ของผู้เรียน (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ก าหนดไว้      
ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ  

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน)  

    

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
         พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย                
เชิ งปริมาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง                 
และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้  

    

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
         พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย
เชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และปรากฏผลต่ อคุณภาพผู้ เ รี ยน ได้            
ตามข้อตกลง 

    

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

 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
 
1. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. ข้อคิดเห็น 
 ...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................... 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 

  



- 79 - 
 

PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ .... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน  
ชื่อ.........................................................นามสกุล...........................................ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................ อัตราเงินเดือน .................................................................. บาท  
สถานศึกษา .......................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................................
อ าเภอ........................................................................ จังหวดั............................................................................... 
 
ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  

                  ไม่เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑผ์่าน 
ต้องได้ 
คะแนน

จาก 
กรรมการ  
แต่ละคน   
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

   1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
            •  ริ เริ่ ม  คิ ดค้ น พั ฒนารายวิ ชา                
และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน      
การเรียนรู้  และตัวชี้ วัดหรือผลการเรียนรู้                  
ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้ เรียน             
และท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้คุณภาพการจัด                
การเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ
ให้ค าปรึกษากับผู้ อ่ืนในการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 
 

    

 
 



- 80 - 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน  

(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
         • ริเริ่ม คิดค้น ปรับเปลี่ยน การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถแก้ ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการเรียนรู้ ให้สู งขึ้น เพ่ือให้ผู้ เรียน                   
มีความรู้  ทั กษะ คุณลักษณะประจ าวิ ชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ                   
ที่ส าคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิด              
และค้นพบ องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง            
แรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ          
ให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนในการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ 
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน            
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างาน
ร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้  
ด้ วยตนเอง  และสร้ า งแรงบั นดาลใจ                       
เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษา
กับผู้อ่ืนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
           • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียน 
มีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษา
กับผู้ อ่ืนในการสร้างและหรือพัฒนา สื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน  

(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
           • มีการริเริ่ม คิดค้นพัฒนา ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้                
ตามสภาพจริ ง ด้ วยวิ ธี การที่ หลากหลาย               
เหมาะสม และสอดคล้ องกั บมาตรฐาน                         
การเรียนรู้  และน าผลการวัดและประเมินผล             
การเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                    
เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้ค าปรึกษา
กับผู้อ่ืนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     1.6 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้  
          • มีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และหรือวิจัย เพ่ือแก้ ไขปัญหาหรือพัฒนา                 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยมาใช้แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนา ปรับเปลี่ ยนนวัตกรรม                
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ
ให้ค าปรึกษากับผู้ อ่ืนในการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์  และหรือวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา              
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
     1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 
            • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน     
การจัดบรรยากาศที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ             
ความแตกต่างผู้ เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ           
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่ อ                 
และเทคโนโลยี เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถ        
ให้ค าปรึกษากับผู้ อ่ืนในการจัดบรรยากาศ             
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน  

(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
          • มี การอบรมบ่ มนิ สั ยให้ ผู้ เรี ยน              
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น 
พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การด าเนินการ            
ที่ มีประสิทธิภาพ ค านึ งถึ งความแตกต่ าง                
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้ เรี ยนได้  เป็นแบบอย่ างที่ ดี                
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนในการอบรม
และพัฒนา คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 

    

 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

    

    2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียน                
และรายวิชา  
            • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน
รูปแบบ การจัดท า ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้            
ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี   
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
     2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
         • มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ      
ผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือ               
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข            
ปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย            
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน  

(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ 
ของสถานศึกษา 
         •  ร่ ว มปฏิบั ติ ง านทางวิ ช าการ          
และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทาง     
การด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถ ให้ค าปรึกษา
กับผู้อ่ืนได้ 
   2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
         • การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้ค าปรึกษา           
กับผู้อ่ืนได้ 

    

 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
    3.1 พัฒนาตนเองอย่าง เป็นระบบ     
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถ
ให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
    3.2 มสี่วนร่วมและเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
        • น าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
ทางวิชาชีพมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา และสร้าง
หรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถ             
ให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน  

(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้       
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้ค าปรึกษา 
กับผู้อ่ืนได้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้   
ของผู้เรียน (40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในข้อตกลง และสะท้อนให้ เห็นถึ งระดับ           
การปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ เป้ าหมาย             
เชิงปริมาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง และมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

    

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ เป้าหมาย              
เชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้      
และปรากฏผลต่ อคุณ ภ าพผู้ เ รี ย น ไ ด้               
ตามข้อตกลง 

    

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

 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
 
1. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. ข้อคิดเห็น 
 ............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

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

ข้อมูลผู้รับการประเมิน  
ชื่อ..................................................นามสกุล.........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................... อัตราเงินเดือน ............................................................ บาท  
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................. .................................. 
อ าเภอ........................................................................ จังหวดั............................................................................... 
 
ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  

                  ไม่เป็นไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑ์ผ่าน   
ต้องได้ 
คะแนน
จาก 

กรรมการ  
แต่ละคน   
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
          •  ริ เริ่ ม คิดค้น พัฒนารายวิชา       
และหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน 
และท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้  ท าให้ผู้ เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ   
และการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้
คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่าง   
ที่ดี  และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้ อ่ืน             
ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
สร้างการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได ้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
       • ริเริ่ม คิดค้น ปรับเปลี่ยน การออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียน       
มีความรู้  ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ 
ที่ส าคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิด
และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง
แรงบันดาลใจ และ เป็นแบบอย่างที่ดี            
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้   
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
         • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้  และท างานร่วมกัน มีกระบวนการคิด                  
และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง
แรงบันดาลใจ เผยแพร่และขยายผลนวัตกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดี 
และสามารถให้ ค า ป รึ ก ษ า กั บ ผู้ อ่ื น      
สร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
  1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
       • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ ผู้เรียน 
มีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
เผยแพร่และขยายผล สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เป็นแบบอย่างที่ดี  และสามารถ              
ให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนในการสร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
สร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได ้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.5 วัดและประเมินผลการเรียน 
          • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน      
การเรียนรู้ และน าผล การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นแบบอย่างที่ดี  และสามารถให้ค าปรึกษา            
กับผู้อื่น ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือ
วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
       • มีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และหรือวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา   
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยมาใช้
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนา ปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
การจัดการ เ รี ยนรู้ เ พ่ื อพัฒนาคุณภาพ       
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น มีการเผยแพร่
และขยายผล นวัตกรรมและงานวิจัย       
จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถค าปรึกษากับผู้อ่ืน 
ในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
         • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
การจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับความแตกต่างผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้าง
แรงบันดาลใจ ส่ งเสริม และพัฒนาผู้ เรียน              
ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน 
ทั กษะการเรี ยนรู้ และนวั ตกรรม ทั กษะ                    
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนในการจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

    

 



- 90 - 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
สร้างการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
         • มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้ เรียน        
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม 
คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบการด าเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ ค านึ งถึ งความแตกต่ าง                   
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหา       
และพัฒนาผู้ เรี ยนได้  เป็ นแบบอย่ างที่ ดี                    
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนในการอบรม    
และพัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

     

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้     
    2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา  
           • มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบ การจัดท าข้อมูล สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้           
ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนา คุณภาพผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
    2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
         • มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรม 
เชิ งสร้ างสรรค์ด้ วยวิ ธีการที่ หลากหลาย               
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้    
    2.3 ปฏิบัติ งานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ                 
ของสถานศึกษา 
            • ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ       
ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา รูปแบบหรือ
แนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็น
แบบอย่างที่ด ีและสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
สร้างการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1 
ปฏิบัติได้ต่ า
กว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ต่ า
กว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้

ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้สูง
กว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
        • การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดี  และสามารถให้ค าปรึกษา             
กับผู้อ่ืนได ้

    

 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

    3 .1  พัฒนาตนเองอย่ างเป็ นระบบ               
และต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย       
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถ
ให้ ค าปรึ กษากั บผู้ อ่ื น  และเป็ นผู้ น า                  
ในวงวิชาชีพ 
     3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
         • น าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
ทางวิชาชีพมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา และสร้าง
หรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถให้ค าปรึกษา 
กับผู้อ่ืน และเป็นผู้น าในวงวิชาชีพ 
    3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ             
ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้        
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าปรึกษา  
กับผู้อ่ืน เป็นผู้น าและสร้างการเปลี่ยนแปลง          
ในวงวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

สร้างการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      
     พิจารณาจากการด าเนินการที่ ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ก าหนดไว้            
ในข้ อตกลง และสะท้ อนให้ เห็ นถึ งระดับ             
การปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ เป้ าหมาย              
เชิงปริมาณได้ครบถ้วน ตามข้อตกลง และมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

    

     2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ เป้ าหมาย               
เชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้      
และปรากฏผลต่ อคุ ณภาพผู้ เ รี ยนได้             
ตามข้อตกลง 

    

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

 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
 
1. จุดเด่น 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 ............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. ข้อคิดเห็น 
 ............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 
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PA 3/ส 
 

 
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  

ต าแหน่งครู  
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะ..................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............... บาท สถานศึกษา........................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อ าเภอ....................................จังหวดั................................. 
ภาระงาน  เป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

ผลการประเมิน 

การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน 
คะแนน

เต็ม 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 หมายเหตุ 

ส่วนที่  1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

60    เกณฑ์ผ่านต้องได้
คะแนนจากกรรมการ
แต่ละคน ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 70 
 

ส่วนที่  2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน     
ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

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. ....  

 
 
 
 

 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
PA 
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ค าชี้แจงการด าเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู 

*********************************** 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่มีผลการพัฒนางาน                      
ตามข้อตกลงไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมิน ที่ก าหนดไว้ ในหมวด 3 และ หมวด 4 แล้วแต่กรณี            
สามารถน าผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี  ติดต่อกัน นับถึงวันที่ ยื่นค าขอ                            
(ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน 
ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือน าผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้ าที่  (3 ด้ าน 13 ตั วชี้ วัด) ที่ ผ่ านเกณฑ์การตัดสิน                                      
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู              
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561               
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 แล้วแต่กรณี มารายงานรวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านได้ ดังนั้น เพ่ือให้มี
ความชัดเจนในการด าเนินการประเมินและการรายงานผลการประเมินดังกล่าว จึงให้คณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง ด า เนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน                       
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐                 
หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ก็สามารถน ามารวมกับ                  
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจาก                       
การปฏิบัติหน้าที ่(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามแบบ วฐ.2 ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ที่ได้ประเมินรายปีการศึกษาไว้แล้ว 
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน จ านวน 2 ปีการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี                  
สามารถน ามานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี้  

ก. การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
   1. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ประสงค์จะน าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี
ติดต่อกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี               
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน                  
ตามข้อตกลง (PA)  

1.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ด าเนินการประเมินผลงาน           
ที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันดังกล่าว เฉพาะในส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน              
ตามคู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบท้าย                
ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 น าผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ที่ผ่าน
เกณฑก์ารตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 
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(1) ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ ก.ท.                      
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี                   
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ผ่าน 

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่     
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้   

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 

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

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ ..... 

กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ.... 

กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ..... 

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
2. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ประสงค์จะน าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) 

ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ                  
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อน      
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน                
ตามข้อตกลง (PA) 

ให้น าผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่                      
9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ที่ได้ประเมินรายปีการศึกษาไว้แล้ว และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
จ านวน 2 ปีการศึกษา มาสรุประดับคุณภาพที่ได้ ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 

(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้ วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.                 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561             
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา .... 

ระดับคุณภาพที่ได้ 
ปีการศึกษา .... 

ระดับคุณภาพที่ได้ 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู้ 
   1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
   1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IP)/  
แผนการจัดประสบการณ์ 
   1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
   1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

  

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร 
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา  

  

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

  

สรุป ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์   ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้   

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 

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

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละ
คนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

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

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ข. การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) 
    1. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ประสงค์จะน าผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง                           
2 ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.              
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี               
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน                  
ตามข้อตกลง (PA) 

1.1 ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ด าเนินการประเมินผลงาน             
ที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันดังกล่าว เฉพาะในส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน                     
ตามคู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบท้ายประกาศ 
ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มี                   
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 น าผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ที่ผ่านเกณฑ์
การตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 

(1) ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ ก.ท.                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี           
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์ผ่าน 
ร้อยละ 

คะแนน 
ที่ได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
    และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้   

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 

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

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

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

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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2. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ประสงค์จะน าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ                    
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อน                  
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA) 

ให้น าผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
ที่ได้ประเมินรายปีการศึกษาไว้แล้ว และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน จ านวน 1 ปีการศึกษา                   
มาสรุประดับคุณภาพที่ได้ ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 

(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (3 ด้าน 13 ตัวชี้ วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.                 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561                 
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

รายการประเมิน ปีการศึกษา........ / ระดับคุณภาพที่ได้ 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
           1.2 การจัดการเรียนรู้ 
                 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
                 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ แผนการสอน
รายบุคคล (IP)/ แผนการจัดประสบการณ์ 
                 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
                 1.24 คุณภาพผู้เรียน  
           1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี                
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้  
           1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
           1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

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

 
 

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

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

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

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

................ 
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
           2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
           2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ า
ชั้นเรียนหรือประจ าวิชา  

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

 
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
           3.1 การพัฒนาตนเอง 
           3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

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

สรุป ผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้   
การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
ระหว่างวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 

แต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

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

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

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

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
ค าชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน และด้านที่ 2 ดา้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรฐานทั่วไปก าหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยจ าแนกออกเป็น 5 ห้องเรียน มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน  

และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
1. ห้องเรียนของผู้ขอรับการประเมิน แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน ดังนี้ 

1.1 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
1.2 ห้องเรียนปฐมวัย  
1.3 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ  
1.4 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

2. องค์ประกอบการประเมิน  
การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
(1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน  
(2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่  
(3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้  
(4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  
(5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้  
(6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้  
(7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม  
(8) ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
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การประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 
(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน (Basic Skills)  

 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  

 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - function Skis)  

 ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
4 คะแนน 

 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
 

เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

4. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  
ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน 

โดยพิจารณาจาก 
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน             

ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งครู                 
หรือด ารงวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 

(2) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย 
 1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะ                 

ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตาม (1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท.              
และ ก.อบต. ก าหนด 

 2) ไฟล์วีดิทัศน์ ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ตาม (1) 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ให้คณะกรรมการประเมินด า เนินการประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน                  

โดยพิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน           
ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ 
ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF 

 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2  
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 

วิทยฐานะครูช านาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ต าแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะ) 

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

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ...............................รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้................ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล.................................... ....................... 
เลขประจ าตัวประชาชน...................................................อายุ................ปี  ปีเกษียณอายุราชการ........................ 
ต าแหน่ง.................................วิทยฐานะ.................................................... ต าแหน่งเลขที่ .......... ........................ 
สถานศึกษา..........................................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................
อ าเภอ................................................................ จังหวัด............................................................................. ......... 
รับเงินเดือนอันดับ ..........................................อัตราเงินเดือน ......................................................................บาท 
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่....... เดือน......................................พ.ศ. ............... 
เคยขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ........ เดือน........................ พ.ศ. ...........  
 
2. คุณวุฒิ  

1. มีวุฒิปริญญาตรี.................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา............ ............................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................... เมื่อวันที่ .................................. ................................ 

2. มีวุฒิปริญญาโท .................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา........................................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................... เมื่อวันที่ ................................... ............................... 

3. มีวุฒิปริญญาเอก.................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................... 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 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์) 

ปีการศึกษา
........... 

ปีการศึกษา
.............. 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........... 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน      

2. งานส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดการเรียนรู ้     

3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น     

รวมจ านวนชั่วโมง/สัปดาห์     
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 การรายงานในช่วงระยะเวลาปกติ 
ปฏิบัติการสอนชั้น/ระดับ...............รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้............................  

ภาระงาน 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์) 

 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ...... 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ...... 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ...... 

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน    

2. งานส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดการเรียนรู ้    

3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    

รวมจ านวน.............................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่...... ถึงวันที่............มีผลการประเมินร้อยละ......... 
รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่...... ถึงวันที่............มีผลการประเมินร้อยละ......... 
รอบท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่...... ถึงวันที่............มีผลการประเมินร้อยละ......... 

 

ทั้งนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ยื่นขอรับการประเมินช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 
ใช้ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 1 รอบการประเมิน , ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ใช้ผลการพัฒนางาน               
ตามข้อตกลง 2 รอบการประเมิน และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๙ เป็นต้นไป ใช้ผลการพัฒนางาน               
ตามข้อตกลง 3 รอบการประเมิน 

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ
ครูช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ เป็นต้นไป                        
ใช้ผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง 1 รอบการประเมิน 
 

5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี 
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ 
 เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ

หนักกว่าภาคทัณฑ์ ในปี พ.ศ. .... (วันที่.... เดือน..........................พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน...................พ.ศ. ....) 
ตามค าสั่งที่..........เรื่อง............................. สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

 

6. การใช้เงื่อนไขลดระยะเวลา ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด  
 ไม่ขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่ประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะ                            
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระดับดี เด่น 4 รอบการประเมิน                         
การเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นค าขอ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 ไม่เคยใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลา และประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะ                 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 
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 ตามเงื่อนไข 1.1 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ.............. 
วันที่ผ่านการทดสอบ.............................วันหมดอายุ......................... (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

“1.1 เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ ส าหรับครูผู้สอน 
ในกลุ่มสาระต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้เทียบกับ
เกณฑ์การทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์
การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู” 

 ตามเงื่อนไข 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความยากล าบาก               
ตั้งแต่วันที่ . . . . . . .................... ... ถึงวันที่ . . . ....................... ..... (โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษ  
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ)  

 ตามเงื่อนไข 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.............. วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ............
หรือปริญญาเอก.........................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา................................ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
(ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา) และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 ตามเงื่อนไข 1.4 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับ 8) ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 เคยใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาแล้ว แต่การขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ ประสงค์จะขอใช้
เงื่อนไขการลดระยะเวลาตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 ตามเงื่อนไข 1.1 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ.............. 
วันที่ผ่านการทดสอบ.............................. วันหมดอายุ................................ (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

“1.1 เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ ส าหรับครูผู้สอน 
ในกลุ่มสาระต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้เทียบกับ
เกณฑ์การทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์
การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู” 

 ตามเงื่อนไข 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความยากล าบาก 
ตั้งแต่วันที่ . . . . . . .................... ... ถึงวันที่ . . . ....................... ..... (โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษ  
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

 ตามเงื่อนไข 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท............ วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ..............
หรือปริญญาเอก..............................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา............................ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
(ยกเว้นสาขาทางด้านการบริหารการศึกษา) และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 ตามเงื่อนไข 1.4 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับ 8) ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

ทั้งนี้ เงื่อนไขลดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่ใช้สิทธินับระยะเวลา
ทวีคูณ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์               
ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 

7. ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) 

หากประสงค์ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณ              
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ น ในการขอมีวิทยฐานะ              
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ครูช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ขอได้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด........... ....................... 
ตั้งแต่วันที่....................................ถึงวันที่............................รวมเป็นเวลา......ปี...... เดือน...... วัน (ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

     ทั้งนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่ใช้สิทธินับระยะเวลาเวลาทวีคูณ ตามมาตรฐานทั่วไปดังกล่าว เมื่อได้รับ 
การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่พิเศษ
จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะ                
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 

8. ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    8.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 
น าข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้ 

8.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง...............................................ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน 
1 ไฟล์  (ที่ ใช้จัดการเรียนรู้  ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่) 

8.1.2 ไฟล์วีดิทัศน์ ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้
ตาม 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

8.1.3 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตาม 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ก าหนด ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์  

    8.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้                       

และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวนไม่เกิน 3 ไฟล์  ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์              
ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ก าหนด  

    8.3 ด้านที่  3 ด้านผลงานทางวิชาการ  (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญ                   
หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 

           ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ในรูปแบบไฟล์ PDF 
เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี น าข้อมูล           
เข้าสู่ระบบ DPA 

8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน ........... รายการ ดังนี้  
1) ชื่อผลงาน................................................................................................................ 
2) ชื่อผลงาน ..................................................... ................................................. ........ 

8.3.2 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่  
          ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้น าไปเผยแพร่........................ 

และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัย 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้ระบุชื่อวารสาร.......................... เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) 
เว็บไซต์...................................................................................  
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9. การขอรับการประเมินในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานทั่วไปเดิมมารายงาน 

ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปนี้                
ในช่วงระเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้ยื่นค าขอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็ก                 
เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA 
                 9.1 การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)  
                   9.1.1 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ประสงค์จะน าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง                  
2 ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มี              
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางาน                
ตามข้อตกลง (PA) ให้รายงานผลที่เกิดกับผู้เรียน และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ดังนี้ 

(1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ผ่าน 

ร้อยละ 
คะแนน 
ที่ได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง            

และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 

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

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละ
คนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ............. 

กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ............. 

กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ............. 

สรุป ผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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9.1.2 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ประสงค์จะน าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน     
13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มารายงานเพ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)                
ให้รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) และผลการพัฒนางาน              
ตามข้อตกลง (PA) ดังนี้  

 (1) ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒)  
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู      
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น                  
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จ านวน ๒ ปีการศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา............. 

ระดับคุณภาพที่ได้............. 

ปีการศึกษา......... 

ระดับคุณภาพที่ได้..... 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
   1.2 การจัดการเรียนรู้ 
         1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
         1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล (IP)/ แผนการจัด
ประสบการณ์ 
         1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
         1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
   1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
   2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
   2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร 
ประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 

  

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
   3.1 การพัฒนาตนเอง  
   3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

  

สรุป ผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 

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

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแตล่ะคน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

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

สรุป ผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์    ไม่ผ่านเกณฑ์ 

9.2 การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) 
                 9.2.1 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ประสงค์จะน าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง                 
2 ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                       
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มี                    
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)                  
ให้รายงานผลที่เกิดกับผู้เรียนและผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ดังนี้ 

(1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงาน
ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข                 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่                       
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ผ่าน 

ร้อยละ 
คะแนน

ที่ได้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง              

และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผ่านเกณฑ์  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

  (2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
ระหว่างวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

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

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

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

สรุป ผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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9.2.2 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู  ประสงค์จะน าผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (3 ด้าน                          
13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ               
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อน                     
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มารายงานเพ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางาน                
ตามข้อตกลง (PA) ให้รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)                
และผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ดังนี้  

(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ. ๒)  
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น                   
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 ปีการศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา........ 

ระดับคุณภาพที่ได้...... 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
           1.2 การจัดการเรียนรู้ 
                 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
                 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอนรายบุคคล (IP) /แผนการจัดประสบการณ์ 
                1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
                1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  
          1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้  
          1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
          1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
           2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
            2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน                 
หรือประจ าวิชา 

 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
           3.1 การพัฒนาตนเอง  
           3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 

สรุป ผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
ระหว่างวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... ต้องได้คะแนนจากกรรมการแตล่ะคน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

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

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

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

สรุป ผลการประเมิน    ผ่านเกณฑ์    ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 

9.3 ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
9.3.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 
น าข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง................. ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์  
(ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่) 

(2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัด 
การเรียนรู้ตามข้อ 1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์  

(3) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอตาม  (1)  
โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

9.3.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้ เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัด 

การเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบ                   
ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 

9.3.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ            
หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 

ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ในรูปแบบไฟล์ PDF           
เพ่ือใหผู้้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA  

      (1) เสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน......................... รายการ ดังนี้  
 1) ชื่อผลงาน..................................................................................................... ......... 
 2) ชื่อผลงาน................................................................................................... ........... 
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      (2) ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
          ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ได้น าไปเผยแพร่.............             

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

 
หมายเหตุ แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ที่ก าหนดนี้ เป็นแบบค าขอเบื้องต้น 

เพ่ือให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบ คุณสมบัติ ก่อนยื่นค าขอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ตรวจสอบและรับรอง คุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ก่อนน าเข้าสู่ระบบ DPA ต่อไป                
ซึ่งการน าเข้าข้อมูลค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระบบ DPA 
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แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

 
แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ต าแหน่งครู  
รับเงนิเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ......................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อ าเภอ..............................จังหวัด.................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….......................................................................................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง                
และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจบทเรียน  
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพื้นฐาน 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิมกับ
การเรียนรู้ใหม ่
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ อย่างเหมาะสม
กับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย  
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม่  
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด               
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อน
กลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้จากข้อมูล สะท้อนกลับของครู 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่างเหล่านั้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน  
หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการก ากับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ แบบน าตนเองของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)          
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ  
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)     
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด  
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอนหรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ........ 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................นามสกุล...........................................ต าแหน่งครู  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท   สถานศึกษา .......................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ............. ................จังหวัด......................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…...........................................................................................................…… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
     วันที่................เดือน.................พ.ศ. …......... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล..................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................อ าเภอ...................................จังหวัด................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….........................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
 

เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง             
และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม ่ๆ ในบทเรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ  ส่งผลลัพธ์ที่ดี           
ต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพื้นฐาน 
ส าหรับกรรมการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิม
กับการเรียนรู้ใหม่ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิม
กับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่    
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด             
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่  ๆ ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้                
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ทักษะความเชี่ยวชาญ            
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน            
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน ระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับ                 
ให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศชั้นเรียน ที่ช่วยพัฒนา     
การเรียนรู้ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหว่างเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้           
แบบน าตนเอง 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถก ากับ การเรียนรู้และมีการเรียนรู้
แบบน าตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)     
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด ) 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน            
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขัน้ตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อ่ืน การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
         (..................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ......... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อ าเภอ..............................จังหวัด.................... ............... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน….........................................................................................................…… 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปน็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive 
Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
       

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ.…...... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล....................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อ าเภอ.............................จังหวัด.................................. ..... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……..........................................................................................................… 
 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง                
และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ของบทเรียน  
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  ในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ  
ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน ที่ส่งผลต่อผู้เรียน              
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

  
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพื้นฐาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก        
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้ เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้                   
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 
(5 )  แสดงให้ เห็นถึ งการปรับ เปลี่ ยนวิ ธีการ ให้ผู้ เ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู้                           
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์
ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด               
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน    
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน ระหว่างเรียนรู้สะท้อน
กลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียน ปรับปรุงการเรียนรู้           
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

  
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน  
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่างเหล่านั้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนา           
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน             
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเตมิภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบ
น าตนเองอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้
แบบน าตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 130 - 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์ วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน         
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย                  
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อ่ืน การแก้ปัญหา
เชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 

           (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …....... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ....................................................นามสกุล....................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........... อัตราเงนิเดือน ............ บาท  สถานศึกษา ...........................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อ าเภอ...................................จังหวัด... ............................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน………........................................................................................................... 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปน็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัตสิะท้อนถึงการได้รับการพฒันาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัตสิะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัตสิะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ.......... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................นามสกุล...................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............. อัตราเงินเดือน ........... บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อ าเภอ...................................จังหวัด. ................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน………............................................................................................................. 
 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ขอ้ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง              
และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ               
ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพื้นฐาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น ใช้ค าถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม กับการเรียนรู้
ใหม่อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมทีพั่ฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ อย่างเหมาะสมกับวัย             
สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้              
ด้วยตนเองอย่างชัดเจน  
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด                
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม แบบทดสอบ 
การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมิน ระหว่างเรียนรู้สะท้อน
กลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ผู้เ รียน
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหว่างเรียนหรือเม่ือจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพ่ิมเติม
ภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง      
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional 
Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ      
การน าเสนอความคิด  
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน   
หรือฝึกผู้อื่น  
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย                  
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อ่ืน การแก้ปัญหาเชิงซ้อน
หลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ......... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...........................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ..........................................อ าเภอ..............................จังหวัด................. ................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…..........................................................................................................…… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปน็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัตสิะท้อนถึงการได้รับการพฒันาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัตสิะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัตสิะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …....... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ  
 

ห้องเรียนปฐมวัย 
แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียน  
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.............................................ต าแหน่งครู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............. อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อ าเภอ..............................จังหวัด.................... .................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…............................................................................................................…… 
 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์ส าคัญ) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือฝึกฝน                
มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดล้อม                  
และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสม               
และช่วยในการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ สาระการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนปฐมวัย 



- 140 - 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม การสนทนาพูดคุย               
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(3) มีการช่วยเหลือผู้ เรียนที่ยังมีความรู้  ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ                      
ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง ความรู้
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสม
กับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะที่หลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น การวาดภาพ 
การระบายสี การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัติ      
การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ สาระการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด              
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะต่าง  ๆครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ  
(4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ และทักษะของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลส าเร็จหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อน             
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม             
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ ) 
(3) มีการน าผลการประเมินระหว่างการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
จากข้อมูลสะท้อนกลับของครู 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ                
จากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน                   
คิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือให้เพ่ือนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพ่ิมเติม ฝึกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแก้ปัญหาในการก ากับการเรียนรู้ และส่งเสริม              
การเรียนรู้แบบน าตนเองของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (จัดประสบการณ์ที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross -  functional 
Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย                  
การแก้ปัญหาหลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อ่ืน การแก้ปัญหา
เชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ..... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...............................................ต าแหน่งครู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท  สถานศึกษา ................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................อ าเภอ................................จังหวัด................ ................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปน็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
    

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .......... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.....................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อ าเภอ..................................จังหวัด................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……...................................................… 
 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ขอ้ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
 

เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏบิัต ิ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์ส าคัญ) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือฝึกฝน  
มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดล้อม 
และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสม และช่วย
ในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดี ต่อการเรียนรู้     
ของผู้เรียน (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 

ห้องเรียนปฐมวัย 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม การสนทนาพูดคุย 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4)  แสดงให้ เห็นถึงการริ เริ่ม ใช้ วิธีการใหม่  ๆ ให้ผู้ เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู้                         
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
(5) แสดงให้ เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่  ๆ ส่ งผลให้ผู้ เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู้                        
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะที่หลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคใหผู้้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น การวาดภาพ การระบายสี 
การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง(จัดประสบการณ์ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ (จัดประสบการณ์                
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะให้กับผู้เรียน                  
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาการและการฝึกทักษะ 
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลส าเร็จหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน           
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ )  
(3) มีการน าผลการประเมินระหว่างการเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา            
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนจากข้อมูลสะท้อนกลับของครู 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ จากครูผู้สอน  
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือให้เพื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้ เพ่ิมเติม ฝึกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนริเริ่มเรียนรู้และมีการเรียนรู้ แบบน าตนเอง 
(5) แสดงใหเ้ห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนริเริ่มเรียนรู้และมีการเรียนรู้ แบบน าตนเอง 
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน       
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
         (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ......…. 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.....................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อ าเภอ...............................จังหวัด...................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรยีนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
 

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.....................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู้ (สาระท่ีควรรู้และประสบการณ์ส าคัญ) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือฝึกฝน 
มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดล้อม 
และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ เหมาะสม             
และช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  ในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่  ๆ            
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้ เรียน               
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
ห้องเรียนปฐมวัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม การสนทนาพูดคุย     
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้ เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้                  
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 
(5 )  แสดงให้ เห็นถึ งการปรับ เปลี่ ยนวิ ธีการ ให้ผู้ เ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู้                    
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ อย่างเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะที่หลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนผังความคิด 
(Mind Mapping) ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่                    
จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่     
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด                 
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้            
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการ และฝึกทักษะให้กับผู้เรียน
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมพัฒนาการ และฝึกทักษะให้กับผู้เรียน 
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลส าเร็จหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อน                       
ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม               
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ  
(3) มีการน าผลการประเมินระหว่างการเรียนรู้ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือส่งเสริม               
และพัฒนาการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียน มีพัฒนาการ
และสามารถเรียนรู้ได้ (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ จากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียน ที่ช่วยส่งเสริ ม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาการและการเรียนรู้      
ของผู้เรียน (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือให้เพื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพ่ิมเติม ฝึกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้
แบบน าตนเองอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้
แบบน าตนเอง (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที ่1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)   

ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อ่ืน การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ....…. 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.....................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................อ าเภอ...................................จังหวดั........ ......................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรยีนรู้ใหม ่   
3. ผู้เรียนได้สร้างความรูเ้อง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้   
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ......…. 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 

 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อ าเภอ...................................จังหวัด..... ............................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู้ (สาระที่ควรรู้และประสบการณ์ส าคัญ) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือฝึกฝน     
มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดล้อม 
และการประเมินผล) เป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสม และช่วย
ในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ใหม่ ๆ                 
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ เรียนได้                      
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนปฐมวัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม การสนทนาพูดคุย 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนและตอบสนองผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่       
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ เรียนได้            
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะที่หลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนผั งความคิด 
(Mind Mapping) ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้                 
ด้วยตนเองอย่างชัดเจน  
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ เรียนได้                    
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาด หรือความล้มเหลว            
ที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ เรียนได้                   
(จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการพัฒนาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการและทักษะที่พัฒนาขึ้น สามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (จัดประสบการณ์ท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลส าเร็จหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน            
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม                
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ  
(3) มีการน าผลการประเมินระหว่างการ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (จัดประสบการณ์     
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ จากครูผู้สอน  
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง  
(3) ใช้แหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ จากแหล่งเรียนรู้หรือสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ                      
และการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (จัดประสบการณ์      
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือให้เพื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือหลังเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษาหรือหาความรู้เพ่ิมเติม ฝึกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรียนริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (จัดประสบการณ์     
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross -  functional Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน                          
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา                  
หลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ...….... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อ าเภอ..............................จังหวัด.......... ............................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……..............................................................................................................… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …....... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 
 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................ต าแหน่งครู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................อ าเภอ.................................จังหวัด.................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือฝึกฝน 
มีความถูกต้องและตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะ การศึกษาพิเศษ 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจบทเรียน  
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก               
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือจ าแนกและเข้าถึงผู้เรียน ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม          
กับการเรียนรู้ใหม่ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหม่
อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคใหผู้้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือทักษะ หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ได้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  หรืออธิบาย หรือแสดงออก
ถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ   
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน  
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อน
กลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงใหเ้ห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้ จากข้อมูลสะท้อนกลับ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง  
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างบรรยากาศชั้นเรยีนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพ่ีเลี้ยงในชั้นเรียน หรือผู้ปกครอง 
ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการก ากับการเรยีนรู ้และการเรียนรูแ้บบน าตนเองของผู้เรยีน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอื่น ๆ 
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนองที่ตรงตามวัตถุประสงค์
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจ าวัน  
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ  
(5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู้   
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงประยุกต์  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross -  functional Skills) 
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร             
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …....... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.............................................ต าแหน่งคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน .............. บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ...............................  จังหวัด....................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……...........................................................................................................…. 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนได้สร้างความรูเ้อง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรยีนรู ้   
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้   
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน   
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ....... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ................ บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ............................... จังหวัด...................... ............... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……..........................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
 

เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏบิัต ิ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือฝึกฝน             
มีความถูกต้องและตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อผู้เรียน (มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้  ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก                  
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจ าแนกและเข้าถึงผู้เรียน ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4)  แสดงให้ เห็นถึงการริ เริ่ม ใช้ วิธีการใหม่  ๆ ให้ผู้ เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู้                       
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
(5) แสดงให้ เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่  ๆ ส่ งผลให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อ มโยงความรู้                        
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหม่             
อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่
ความคิด การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนา 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ  หรืออธิบาย หรือแสดงออก             
ถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ (มีบันทึก
หลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน            
ในระหว่างการเรียนรู้  
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่  ๆส่งผลให้ผู้เรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง  
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงใหเ้ห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพ่ีเลี้ยงในชั้นเรียน หรือผู้ปกครอง            
ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่  ๆให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้ แบบน าตนเอง            
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอื่น ๆ 
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง ที่ตรงตามวัตถุประสงค์       
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจ าวัน  
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ  
(5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถงึความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)             
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงประยุกต์  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ   
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross functional Skills) 
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ            
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร                
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง  
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 

 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .....… 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ............................... จังหวัด.................... .................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้   
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้  
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
    

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …...... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 
 

 
แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ............................... จังหวัด...................... ................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน          
มีความถูกต้องและตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  ในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ  
ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนที่ส่งผลต่อผู้เรียน               
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก             
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือจ าแนกและเข้าถึงผู้เรียน ที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้ เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้ เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้                  
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 
(5 )  แสดงให้ เห็นถึ งการปรับ เปลี่ ยนวิ ธีการ ให้ผู้ เ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู้                       
หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะหรือประสบการณ์ใหม่                
อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนา 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ หรืออธิบาย
หรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้                  
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน     
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียน 
ปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียน ปรับปรุงการเรียนรู้                  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง  
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน                 
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพ่ีเลี้ยงในชั้นเรียนหรือผู้ปกครอง                
ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้               
แบบน าตนเองอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้
แบบน าตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา                  
เฉพาะบุคคล (IEP)  
(2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอ่ืน ๆ 
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนองที่ตรงตามวัตถุประสงค์
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจ าวัน  
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิดหรือการปฏิบัติ  
(5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู้   
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงประยุกต์  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross -  functional Skills)  
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร              
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ) 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง  
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน                                        
         (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ….........  
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ............................... จังหวัด................ ....................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……............................................................................................................… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้   
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …........ 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ............................... จังหวัด.................... .................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ หรือฝึกฝน            
มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ 
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม  
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ              
ในบทเรียนอย่างชัดเจน  
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก            
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือจ าแนกและเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่างการใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

  
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือทักษะหรือประสบการณ์ใหม ่          
อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้               
ด้วยตนเองอย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ ในรูปแบบต่าง ๆ หรืออธิบาย
หรือแสดงออกถึงข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมทีพั่ฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อนกลับ              
ให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้              
ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ  
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพ่ีเลี้ยงในชั้นเรียน หรือผู้ปกครอง
ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง           
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(2) เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียน ไม่ใช่ผลงาน หรือผลการปฏิบัติของครู 
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอื่น ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนองที่ตรงตามวัตถุประสงค์     
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก หรือในชีวิตประจ าวัน 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะในการมีส่วนร่วมออกแบบและวางแผน 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู้   
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงประยุกต์  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross -  functional Skills) 
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ       
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร    
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ หรือแผนการจัดการศึกษา         
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(5) ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …........ 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.......................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อ าเภอ............................... จังหวัด....................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน   
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่   
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือทักษะ หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้   
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นจากการเรียนรู้   
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้   
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …...... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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PA 4/ส/สายวิชาชีพ 
 
 

 
แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
ผู้ขอรับการประเมนิ 

ชื่อ......................................................นามสกุล..........................................ต าแหน่งคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................... อ าเภอ.................................จังหวัด................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน….............................................................................................................…… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง            
และตรงตามหลักสูตร 
(2) วิเคราะห์และออกแบบโครงการสอนเป็นระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจบทเรียน  
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก            
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือ ประสบการณ์เดิม
กับการเรียนรู้ใหม่ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ  
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน สถานประกอบการ             
หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสม           
กับระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด            
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของผู้เรียน  
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ฝึกทักษะ/ฝึกประสบการณ์ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ ฝึกทักษะ/                 
ฝึกประสบการณ์ สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้จากข้อมูลสะท้อน
กลับของคร ู
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการสื่อสาร พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน  
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง มีความคิด เชิงสร้างสรรค์            
และเกิดแรงบันดาลใจ  
(3) ใช้สื่อการเรียน/ห้องปฏิบัติการ/สถานประกอบการ กระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์และสร้าง
นวัตกรรม 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียน ที่ช่วยพัฒนาทักษะ              
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือได้รับการประเมินจากเพ่ือนและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง             
ในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน ฝึกประสบการณ์ 
หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการก ากับการเรียนรู้ และการเรียนรู้ แบบน าตนเองของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional Skills)
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ      
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน                 
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …...... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล..............................................ต าแหน่งครู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .......... อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................อ าเภอ................................จังหวัด........ .......................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…............................................................................................................…… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรยีนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผ่าน   ไม่ผ่าน 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …...... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/สายวิชาชีพ 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล....................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท  สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................อ าเภอ..................................จังหวดั................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…............................................................................................................…… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
 

เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง              
และตรงตามหลักสูตร  
(2) วิเคราะห์และออกแบบโครงการสอนเป็นระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงการสอน กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้กิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ ที่ส่งผลลัพธ์ ที่ดีต่อผู้เรียน 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  วิธีการสอนที่หลากหลาย) ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือประสบการณ์เดิม
กับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที ่3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่  อย่างเหมาะสม
กับวัย สภาพ และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ  
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด               
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงใหเ้ห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ทักษะความเชี่ยวชาญ 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้  
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม แบบทดสอบ 
การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงการเรียนรู้ 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู้ (มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ จากครูผู้สอน  
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถ ของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่างเหล่านั้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ  ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียน ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่ ๆ สามารถสร้างบรรยากาศชั้นเรียน ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหว่างเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื่อง
เพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้     
แบบน าตนเอง 
(5) แสดงให้เห็นถึงการใช้วิธีการใหม่  ๆส่งผลให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้           
แบบน าตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน  

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการ ทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรอืทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ……….. 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

ผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล.....................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อ าเภอ..............................จังหวัด....................... ................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……............................................................................................................… 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปน็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   

    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
 (..............................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ……….. 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/สายวิชาชีพ 
 
 

 
แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........... อัตราเงนิเดือน ............ บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................อ าเภอ...................................จังหวัด............. ....................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง              
และตรงตามหลักสูตร  
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อ
การเรียนใหม่ ๆ ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน ที่ส่งผลต่อผู้เรียน  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม ไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นใช้วิธีการใหม่ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์
เดิมกับการเรียนรู้ใหม่อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือประสบการณ์
เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบท ของผู้เรียนและชั้นเรียน 
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ ) 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน  
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่  ๆให้ผู้เรียนสร้างความรู้ หรือได้ประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด              
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู้    
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ ให้กับผู้เรียน
อย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ ให้กับผู้เรียน 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้ 
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม 
แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อนกลับ                   
ให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียน ปรับปรุงการเรียนรู้          
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ จากครูผู้สอน 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถ ของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ  ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียน ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหว่างเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้
แบบน าตนเองอย่างชัดเจน 
(5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้                  
แบบน าตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจดัการเรยีนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก  
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ  
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลอง
ปฏิบัติ การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ 
การสอนหรือฝึกผู้อ่ืน 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขั้นตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ……..….. 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ.......................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อ าเภอ................................จังหวัด..................................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน….............................................................................................................…… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปน็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
         (..................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ……….. 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 4/ส/สายวิชาชีพ 
 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกลุ........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อ าเภอ....................................จังหวัด...... ............................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……..............................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

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

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง               
และตรงตามหลักสูตร  
(2) ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม 
(3) ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสร้าง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม่ ๆ                
ในบทเรียนอย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 

ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้ค าถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ 
(3) มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอ ที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม เกมหรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม กับการเรียนรู้ใหม่
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ อย่างเหมาะสมกับวัย             
สภาพ และบริบท ของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(2) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ ความคิด 
ตารางวิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การน าเสนอ ฯลฯ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้           
ด้วยตนเองอย่างชัดเจน  
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผู้เรียน 
(3) ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ น าเสนอความส าเร็จ หรืออธิบาย ข้อผิดพลาด             
หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
(2) ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์ หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
ในระหว่างการเรียนรู้  
(2) มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้ค าถาม แบบทดสอบ 
การปฏิบัติ ฯลฯ 
(3) มีการน าผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้ สะท้อนกลับ             
ให้ผู้เรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ จากครูผู้สอน  
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถ ของตนเอง 
(3) ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอย่าง 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนที่ช่วยพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน            
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้  (มีบันทึกหลังการสอน) 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ผู้เรียนได้รับโอกาสในการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ 
(2) ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหว่างเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้
ต่อเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการช่วยให้ผู้เรียนก ากับการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง            
อย่างชัดเจน 
(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้เรียนได้ (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้หรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้  
(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน  
(3) สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน  
(4) เกิดจากตัวผู้เรียนรายบุคคลหรือกลุ่มผู้เรียนไม่ใช่ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  
(5) เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอ่ืน ๆ  
(2) ทักษะการน าเสนออย่างเป็นระบบ น่าสนใจ  
(3) ทักษะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนหรือการฝึก 
(4) ความคล่องแคล่ว หรือความช านาญ หรือความถูกต้องในการคิด หรือการปฏิบัติ 
(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ความยืดหยุ่นในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ  
(2) ความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  
(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  
(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ  
(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เช่น การวางแผน การวิเคราะห์วิจารณ์ การก ากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ        
การน าเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การโน้มน้าว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝึกผู้อื่น 
(3) ทักษะการจัดการ เช่น การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมท างาน 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ 
(5) ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ทักษะหลากหลาย การแก้ปัญหา
หลายขัน้ตอน การแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือจากผู้อื่น การแก้ปัญหาเชิงซ้อนหลายระดับ 

 

 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ……….. 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2) 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.........................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อ าเภอ....................................จังหวัด...... ............................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน……..............................................................................................................… 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

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

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คะแนน 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปน็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการท างาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน 

  

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ……….. 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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การประเมินด้านที ่3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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ค าชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
 

 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน 
     การประเมินและการให้คะแนน จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 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 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
1.4 การจัดท า 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 
     ให้คณะกรรมการประเมิน ด าเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาตาม
องค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน ตาม 1 

2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้              
หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ                            
ที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ                   
ที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 
 3. เกณฑ์การตัดสิน 
     ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะ                    
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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PA 5/ส/ชช 
 
 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อ าเภอ....................................จังหวัด...... ............................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)  
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
    1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
    1.2 แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน  
    1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
    1.4 การจัดท า การพิมพ์ และรูปเล่ม  
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา และชุมชน   
    2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ      
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
และเป็นแบบอย่างที่ด ี

 
50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 
50 
(25) 

 

(25) 

 ผู้ผ่านการประเมินต้องได้
คะแนน จากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 
    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (....................................................) 
ต าแหน่ง......................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ……..….. 
 

 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

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

ผลงานทางวิชาการ 

 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
     1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.4 การจัดท า การพิมพ์ และรูปเล่ม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
     2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ……….. 

 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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PA 5/ส/ชชพ 
 
 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล.................................ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อ าเภอ....................................จังหวัด...... ............................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวชิาทีข่อรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)  
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
    1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
    1.2 แสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง  
    1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
    1.4 การจัดพิมพ์ และการเผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2  
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชน   
    2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เผยแพร่และขยายผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง    
ในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

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

 

50 
(25) 

 

(25) 

 ผู้ ผ่ านการประเมิ นต้ องได้
คะแนน จากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 
    ผลการพิจารณา   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (...................................................) 
ต าแหน่ง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ……….. 
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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 การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
     2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่และขยายผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง            
ในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผู้ประเมิน 
        (.....................................................) 
ต าแหน่ง.....................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ…..…….. 

 

ส าหรับกรรมการประเมิน 


