
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 

 พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ 
วรรคสี่ บัญญัติว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้          
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๓) บัญญัติว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง                   
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถ อย่างแท้จริง
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไก สร้างระบบคุณธรรม 
ในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู” ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินวิทยฐานะของพนักงานครู                     
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล มีการบูรณาการ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติ                        
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 32 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล              
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544               
และข้อ 5 (4) ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 
ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 7/2565                 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยให้พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13                           
ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 18 และข้อ 19 แล้วแต่กรณี สามารถยื่นค าขอรับการประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6             
เป็นต้นไป ส าหรับการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. ก าหนดไว้เดิม               
และมาตรฐานทั่วไปนี้ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะ
และขอเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 22 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
3.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงาน

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 
3.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ         

การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้  นับตั้งแต่วันที่ พ้นระยะเวลาการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน                                 
ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒2 

/หมวด ๑... 
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หมวด ๑ 
การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะครู 

ข้อ 4 ในหมวด 1 นี้ 
“หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาเทศบาล 
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา  
“รอบการประเมิน” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางาน

ตามข้อตกลง ในแต่ละปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยก าหนดให้มี
การประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

“ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม 
หรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตรที่ เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี  หรือมี พัฒนาการมากขึ้น                            
เมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ หรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบ                      
และด าเนินการ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก “ผลงาน” (Product) หรือ “ผลการปฏิบัติ” (Performance) ของผู้เรียน              
ที่ปรากฏภายหลังการเรียนรู้ 

“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง                   
ที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูได้เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี                  
เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น              
โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย             
และบริบทของสถานศึกษา นโยบายของเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย                                   
โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลง          
ในการพัฒนางาน 

“ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล” (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่า              
ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร                
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการ                 
และประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ข้อ 5 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
5.1 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด 

แนบท้ายประกาศนี้  ทุกปีงบประมาณ นับตั้งแต่วันท าการแรกของแต่ละปีงบประมาณ โดยเสนอต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียน หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี                 
ไม่สามารถเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางานได้ ไม่ว่ าด้ วยเหตุ ใด ๆ ให้ เสนอผู้ อ านวยการส านักการศึกษา                                       
หรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ             
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบ
ข้อตกลงตามความเหมาะสม 

/กรณ.ี.. 
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กรณีที่ผู้ ด ารงต าแหน่งครู  ย้ายสถานศึกษาระหว่างปี งบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลง                        
ในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นสังกัดใหม่ แล้วแต่กรณี 
ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นสังกัดเดิม แล้วแต่กรณี          
ให้ความเห็นต่อผลการพิจารณางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่จัดท าไว้เดิม แล้วจัดส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา             
หรอืผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นสังกัดใหม ่แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลง
ในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

5.2 องค์ประกอบข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ท. ก าหนด 
(๒) ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน              

การจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้ด ารงต าแหน่งครูต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม 
พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย 

5.3 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น แล้วแต่กรณ ี            
เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งครู จากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ                  
นอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงดังกล่าว 
อาจพิจารณาแต่งตั้ง ได้มากกว่า ๑ คณะ ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งครู และบริบทของสถานศึกษา 

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

กรณีผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางาน              
ตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้อ านวยการ               
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใกล้เคียง หรือผู้อ านวยการส านักการศึกษา หรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ด้านการศึกษาเทศบาลนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

 
/5.4 การประเมิน... 
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5.4 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(๑) ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงด าเนินการประเมิน                   

ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งครู ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับ             
การปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น แล้วแต่กรณี
เป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และน าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมิน              
ของผู้ด ารงต าแหน่งครแูต่ละคน เข้าสู่ระบบดังกล่าว เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน 

(๓) ผู้ด ารงต าแหน่งครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมิน           
การพัฒนางานตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

5.5 ให้เทศบาลน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ด ารงต าแหน่งครู ดังนี้ 

(๑) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ               
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ข้อ 7 และแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน ที่ก าหนดไว้ในข้อ 22 แล้วแต่กรณี 

(๒) ใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของผู้ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามที่ก าหนดไว้             
ในหมวด 4 

(๓) ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                    
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ 6 การประเมินวิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
6.1 ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ

นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู                

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                     
ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน
ที่ ก.ท. เทียบเท่า 

(๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งครู ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการ      
หรือในวิทยฐานะครูช านาญการ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง  ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่  ก.ท. ก าหนด                       
และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาด  
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้ด ารงต าแหน่งครูถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์                      
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ                
ตามข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา              
ตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (๒) จ านวน ๒ รอบการประเมิน                 
และลดช่วงระยะเวลา ตาม (๓) เหลือ ๓ ปี 

/ส าหรับ... 
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ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จังหวัดยะลา ปัตตานี  นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ า เภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี  และจะนะ)  
หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ              
การนับระยะเวลาทวีคูณในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น                   
ให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ตาม (1) และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (๒) ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง จ านวน ๑ รอบการประเมิน และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม (๓) ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้             
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้ว            
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

6.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน ๒ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน พิจารณาจาก 

(๑) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์      
บันทึกการสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งครู
ส าหรับการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ หรือในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะครูช านาญการส าหรับการขอเลื่อน             
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี 

(๒) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ท. ก าหนด 
แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย 

 ๑) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ            
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ตาม (๑)  

 ๒) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ  
ในการจัดการเรียนรู้ ตาม (๑) 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ
ของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน             
ที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF                 
โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้

6.๓ การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวน ๓ คน โดยประเมิน
ผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้

6.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ต้องได้คะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐                        
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อน
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

/6.๕ การพิจารณา... 



- 6 - 
 

6.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี           
น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ส าหรับกรณีสถานศึกษา           
ที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผล
ความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษและผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี            
จัดส่งค าขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ  และน าข้อมูลเข้าสู่ ระบบ DPA แทนสถานศึกษา ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ หัวหน้า                                 
ส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์                       
เข้าสู่ระบบ DPA ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาผลการประเมินผลงานและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

6.6 วิธีการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 6.1 และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ 

หรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษแล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษาได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง              
เพ่ือให้สถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

 ๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์
บันทึกการสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

 ๓) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
 - ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  

ที่เสนอในข้อ 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 
 - ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ               

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เสนอใน ๒) จ านวน ๑ ไฟล์ 
๔) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน 

ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวนไม่เกิน ๓ ไฟล์ 
ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ

หนังสือแจ้งมตไิมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 
(๒) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี

ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้ง
หลั กฐานเข้าสู่ ระบบ DPA เพ่ือส่ งผ่ านข้อมูลต่อเทศบาลโดยเร็ วส าหรับสถานศึกษาที่ ไม่มีปัจจั ยพ้ืนฐาน                                   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี จัดส่งค าขอและหลักฐาน            
เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบ                
และรับรองคุณสมบัติให้ครบถ้วน ก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษาต่อไป 

(3) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  
ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วน ให้เทศบาลส่งผ่านข้อมูลต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ผ่านระบบ DPA แต่หากหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ไม่ถูกต้อง            
หรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

/(4) ให้ส านักงาน... 
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(4) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้เห็นชอบให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ ๒ 
ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับ ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบ
เพ่ือประเมินผลงานดังกล่าวต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไปตามแนวทางในคู่มือการประเมินที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับค าขอ
และหลักฐานผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ ์

(6) เมื่อส านักงาน ก.ท.จ. ได้รับผลการประเมินผลงานจากกรรมการทั้ง ๓ คน แล้ว           
ให้น าผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ต่อไป 
จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. แจ้งมต ิก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้เทศบาลเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(7) การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
1) กรณีวิทยฐานะครูช านาญการ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ 

ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ กรณีที่ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ ได้ตามกฎ ระเบียบ
และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่า              
หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

๒) กรณีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ 
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๓                     
ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูง
กว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น                   
ในการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ                       
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส   
และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการ
นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

(8) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
ครูช านาญการ หรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เทศบาลส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA 
ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

/(9) กรณี... 
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(9) กรณีการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ต่อสถานศึกษา                 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี น าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน                      
ของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

ข้อ 7 การประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
7.1 ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ                      

นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
(1) การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู  

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า ส าหรับการขอเลื่อน
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอื่นท่ี ก.ท. เทียบเท่า 

(๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ                       
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือในวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมินโดยในแต่ละรอบการประเมิน ต้องมีภาระงาน               
เป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดและมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ป ี
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้ด ารงต าแหน่งครูถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาด                    
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ใหน้ าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

กรณีผู้ ขอมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง                            
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา ตาม (๑)               
เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (๒) จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา            
ตาม (๓) เหลือ ๓ ปี 

ทั้งนี้  ให้ผู้ ขอและผู้ อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก                       
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติ                     
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

7.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน พิจารณาจาก 

(๑) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดีทัศน์
บันทึกการสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดท าขึ้นและน าไปใช้สอนจริงในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะ              
ครูช านาญการพิเศษส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ                      
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 

(๒) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ โดยมีรูปแบบ ตามที่ ก.ท. ก าหนด 
แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วย 

๑) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ตาม (๑)  

๒) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ              
ในการจัดการเรียนรู้ ตาม (๑) 

/ด้านที่ ๒... 
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ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติ              
ของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วี ดิทัศน์บันทึกการสอน            
ที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF โดยมีรูปแบบ 
ตามท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ                    
และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง                
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

(๒) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง                  
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยงานวิจัย          
ต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง  
วารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี หรือ ๓ ปี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงวิทยฐานะ                    
ของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ แล้วแต่กรณี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

7.๓ การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ให้มีคณะกรรมการประเมิน  
จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

7.๔ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ต้องได้คะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ส าหรับการขอเลื่อน
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า               
ร้อยละ ๗๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะ                         
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

7.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท.                       
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผลการประเมินผลงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

 กรณี ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา             
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมิน 
 

/ครบถ้วน... 
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ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ส าหรับกรณีสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
ระบบการประเมินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ และผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ได้จัดส่งค าขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ      
ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ                     
และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา ให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล
น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมิน ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 

กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เมื่อ ก.ท. มีมติให้ความเห็นชอบให้มีผล 
ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล แล้วแต่กรณี น าข้อมูลผลงานทางวิชาการ              
ที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA 

7.๖ ผู้ขอที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องเป็นผู้ผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. ก าหนดด้วย 

7.๗ เมื่อ ก.ท. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
7.8 วิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 7.๑ และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ             
หรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษาได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้สถานศึกษา               
น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

๒) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ใช้จัดการเรียนรู้  ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์                       
บันทึกการสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

๓) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
- ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู้                

ที่เสนอใน ๒) จ านวน ๑ ไฟล์ 
- ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ                   

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เสนอใน ๒) จ านวน ๑ ไฟล์ 
๔) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน 

ทีป่รากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จ านวนไม่เกิน ๓ ไฟล์ 
๕) ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ท. ก าหนด 
ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับหนังสือ

แจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 
(๒) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี 

ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้ง
หลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่านข้อมูลต่อเทศบาลโดยเร็ว ส าหรับสถานศึกษาที่ไม่มีปัจจัยพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับระบบการประเมินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืนใดเป็นพิเศษ                          
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี จัดส่งค าขอและหลักฐานเกี่ยวกับ                  
การประเมินวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติ ก่อนน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา 

 
/(3) ให้หัวหน้า... 
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(3) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) แล้วเสนอนายกเทศมนตรีส่งผ่านข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐาน
ตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบและรับรอง จากนั้นส่งผ่านข้อมูลค าขอ
พร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท. เพ่ือด าเนินการต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้ว                
ปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน                    
ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(4) ให้ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ตามที่ก าหนดไว้               
ใน (๑) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดถูกต้องครบถ้วน              
ให้จัดส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงานจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท. 
ก าหนด เพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไป 

กรณีที่ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอ
และหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA                        
ต่อส านักงาน ก.ท.จ. โดยเร็ว เพื่อให้แจ้งเทศบาล สถานศึกษา และผู้ขอ ทราบต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ             
เพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ในด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ 

(6) ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอ ในด้านที่ ๑ 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ ๓ 
ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย                       
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับและด าเนินการผ่านระบบ DPA และให้ส านักงาน ก.ท. ส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA             
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานดังกล่าวด าเนินการประเมินผลงานตามแนวทางที่  ก.ท. ก าหนด                        
แนบท้ายประกาศนี้ ต่อไป 

(7) การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามแนวทาง                    
ที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ โดยคณะกรรมการประเมินผลงานควรด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. ส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่  ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้                     
และการจัดการชั้นเรียน ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว
ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 
ผ่านเกณฑด์ังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะ                     
ครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 

3) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์               
แต่ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจาก  
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์  และไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้อง               
ตามหลักวิชาการ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงผลงาน เมื่อ ก.ท.             
มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผลงานแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. แจ้งเทศบาลและให้ผู้ขอ
ด าเนินการปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตของกรรมการประเมินโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  
นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท.จ. และเทศบาล ทราบ
เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA
ตามที่ก าหนดไว้ใน (๒) ไปยังส านักงาน ก.ท. เพ่ือส่งผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานชุดเดิม
ด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการประเมินผลงานคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม                  
ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานคนอ่ืนจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนดแทนได้ 
โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA และกรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลา                                
ที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานด้านที่ ๓ ด้านผลงาน 
ทางวิชาการที่ผู้ขอปรับปรุงแล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว  ให้ส านักงาน ก.ท.                    
แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 

4) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียนด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว
ปรากฏผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน                      
ไมผ่่านเกณฑด์ังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA
จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. เพื่อทราบ พร้อมแจ้งเทศบาลและผู้ขอทราบต่อไป 

5) ในการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานจัดส่งข้อมูลผลการประเมินผลงานตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ เข้าสู่ระบบ DPA                    
ให้ส านักงาน ก.ท. ทราบ เพื่อน าเสนอ ก.ท. พิจารณาต่อไป 

6) เมื่อ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์แล้ว                
ให้เผยแพร่หลักฐานประกอบการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต่อสาธารณะได้  

(8) การแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
๑) กรณีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ                 

ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ กรณีที่ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๔ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๔ ได้ตามกฎ ระเบียบ                                
และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่า              
หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

2) กรณีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 ได้ 

 
/(9) การรายงาน... 
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(9) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เทศบาลส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA               
ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(10) การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ต่อสถานศึกษา              
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี น าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปทีี่เกษียณอายุราชการ 

กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ภายในวันที่ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นพนักงานครูเทศบาล 

 
หมวด 2 

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อ 8 ในหมวด 2 นี้ 

“หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาเทศบาล 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา  
“รอบการประเมิน” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางาน

ตามข้อตกลง ในแต่ละปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยก าหนดให้มี
การประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 “ผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น เมื่อได้มีการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาขึ้น 

“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่ า ข้อตกลง                           
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                    
คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา นโยบายของเทศบาล          
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลง                     
ในการพัฒนางาน 

“ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล” (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่า 
ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการหรือพนักงานครู                
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน 
จัดการ และประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

/ข้อ 9 ข้อตกลง... 
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ข้อ 9 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
9.1 ให้ผู้บริหารสถานศึกษา จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด 

แนบท้ายประกาศนี้ ทุกปีงบประมาณ นับตั้งแต่วันท าการแรกของแต่ละปีงบประมาณ โดยเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

(1) กรณีต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น            
กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นไม่สามารถรับข้อตกลงในการพัฒนางานได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น               
ไม่สามารถด าเนินการได้ให้เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงตามความเหมาะสม 

กรณีที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึกษา ย้ ายสถาน ศึกษา                 
ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัดใหม่ต่อเนื่องกัน 
ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัดเดิม ให้ความเห็นต่อผลการพิจารณางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน               
ที่จัดท าไว้เดิม แล้วจัดส่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้นสังกัดใหม ่เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

กรณีผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา               
ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อ านวยการสถานศึกษา นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง             
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

(2) กรณีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น กรณีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น                          
ไม่สามารถรับข้อตกลงในการพัฒนางานได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอปลัดเทศบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ             
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบ
ข้อตกลงตามความเหมาะสม 

กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการ                  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน                               
กับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลต้นสังกัดใหม่ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ               
ด้านการศึกษาเทศบาลต้นสังกัดเดิม ให้ความเห็นต่อผลการพิจารณางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่จัดท าไว้เดิม 
แล้วจัดส่งให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลต้นสังกัดใหม ่เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี  ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน                    
กับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

9.2 องค์ประกอบข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  (๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยสถานศึกษา             
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี และมีภาระงานตามที่ ก.ท. ก าหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้น าทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงาน
ชุมชนและเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 
/ส่วนที่ ๒... 
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ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วแต่กรณี ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้าง                  
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา                    
นโยบายของเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย 

9.3 ให้นายกเทศมนตรีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                       
ตามข้อตกลง ดังนี้ 

9.3.1 กรณีต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการ              
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม                

และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา จากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ                
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนที่มีวิทยฐานะ              
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม 
จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

กรณีหั วหน้ าส่ วนราชการด้ านการศึกษาเทศบาลนั้ น ไม่อาจประเมิน                            
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้ง                
หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลใกล้เคียง หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียง หรือปลัดเทศบาลนั้น 
เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

9.3.2 กรณีต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

 (๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะ           

ไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม              
และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน     
เป็นกรรมการประเมิน 

 กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น ไม่อาจประเมินผลการพัฒนางาน            
ตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียง                            
หรือหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น หรือปลัดเทศบาลนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

9.3.3 กรณีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน    
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

 (๑) หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม                

และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

 กรณีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้นไม่อาจประเมิน              
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ  ให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ                    
ด้านการศึกษาเทศบาลใกล้เคียง หรือปลัดเทศบาลนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

/9.4 การประเมิน... 
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9.4 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(1) ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประเมินผลการพัฒนางาน             

ตามข้อตกลงของผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วแต่กรณี ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของแต่ละต าแหน่ง                   
และแต่ละวิทยฐานะ ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้

(2) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง             
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้น าข้อมูลผลการประเมิน
การพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมินของผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี แต่ละคนเข้าสู่ระบบดังกล่าว เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน 

(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้อ านวยการ                 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ต้องมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน               
ตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗0 

9.5 ให้เทศบาลน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล              
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ           
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 10 – ข้อ 15 และแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน ที่ก าหนดไว้ในข้อ 22 แล้วแต่กรณี 

(2) ใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ       
ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 4 

(3) ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                  
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ 10 การประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการและวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ 

 10.๑ ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการหรือขอเลื่อน                 
วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) การขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ ต้องมีระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท.              
เทียบเท่า ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลา              
การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ                
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า 

 (๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส าหรับวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ หรือในวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช านาญการ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี                    
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด 
และมีผลการประเมนิไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

/ (๓) มีวินัย... 
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 (๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา

ย้อนหลัง ๔ ปีต้องไม่ เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาด                       
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกลงโทษทางวินัย         
ทีห่นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลา
ในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

 กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง               
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา               
ตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (2) จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา              
ตาม (๓) เหลือ ๓ ปี 

 ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย
นาทวี และจะนะ) หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ  
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ตาม (1) และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง       
ตาม (๒) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง จ านวน ๑ รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตาม (3) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ปฏิบัติงาน                                 
ในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอ
เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลเป็นผู้รับรองข้อมูล
หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

10.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน ๒ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก 
(๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 

การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF                       
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส าหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ                          
หรือในช่วงทีด่ ารงวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการ                   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี 

(๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์  การใช้เครื่องมือ                      
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอใน (1) โดยแสดง              
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับ                  
การประเมิน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู                
และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ ในด้านที่ ๑ โดยให้
น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรปูแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

/10.๓ การประเมิน... 
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10.๓ การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์             
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                    
ให้มีคณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด              
แนบท้ายประกาศนี ้

10.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านท่ี ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมี 
วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อน 
วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ 

ด้านท่ี ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ 
และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ 

10.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้พิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาผลการประเมินผลงาน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

10.6 วิธีการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการหรือขอเลื่อน 
วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ  

(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 10.๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการ            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ  แล้วแต่กรณี                
ให้ยื่นค าขอต่อเทศบาลได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้เทศบาลน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

๒) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
- ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) ซึ่งแสดง          
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

- ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ
หนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 

(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA 

(๓) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า             
ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วนให้เทศบาลส่งผ่านข้อมูล ต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบ                
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ผ่านระบบ DPA แต่หากหัวหน้าส่วนราชการ                         

/ด้านการศึกษา... 
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ด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐาน                      
ตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็ว                  
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(4) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ                  
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับ ส าหรับบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบเพ่ือประเมินผลงานดังกล่าวต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไปตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้                 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานควรด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับค าขอและหลักฐาน 
ผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 

(6) เมื่อส านักงาน ก.ท.จ. ได้รับผลการประเมินผลงานจากกรรมการทั้ง ๓ คน แล้ว          
ให้น าผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ต่อไป 
จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. แจ้งมติ ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านระบบ DPA ให้เทศบาลเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(๗) การแต่ งตั้ งให้มี วิทยฐานะผู้ อ านวยการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กช านาญการ                                
หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ 

1) กรณีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ ให้นายกเทศมนตรี            
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ 
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

2) กรณีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ ให้นายกเทศมนตรี
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                
ช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ แล้ว               
ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครู                       
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

กรณีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้าย                         
ไปด ารงต าแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่              
อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส                
และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ                  

 
/หากจะขอ... 
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หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว                
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น                    
เป็นพิเศษ 

(๘) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ               
แล้วแต่กรณี ให้เทศบาลส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(9) กรณีการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการ หรือขอเลื่อน
วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ผู้ขอยื่นค าขอ
พร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ต่อสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ                
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่เกี่ยวข้อง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลดังกล่าว                      
เข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

 ข้อ 11 การประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ 
11.๑ ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ

นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ ต้องมี

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า 

(๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             
วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน                 
โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาด  
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกลงโทษ      
ทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์                     
ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา 
ตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (2) จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา
ตาม (3) เหลือ ๓ ปี 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลเป็นผู้รับรองข้อมูล 
หลักฐานและคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้   
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

11.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก 
 

/๑) รายงาน... 
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๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF                   
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช านาญการพิเศษ 

๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ                 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอใน 1) โดยแสดง           
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ       
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม       
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ทั้งนี้  ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด 
แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน ตามที่ เสนอไว้ ในด้านที่  ๑  
โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ              
ทีค่าดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง              
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา                   
ในการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

11.๓ การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา               
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA 
ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้

11.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ 
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน             

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ 
11.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ 

ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผลการประเมินผลงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
กรณี ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการ             

ด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA 
ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท. พิจารณาผลการประเมินผลงานและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

/กรณีท่ีมี... 
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กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เมื่อ ก.ท. มีมติให้ความเห็นชอบ              

ให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์                
ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA 

11.6 วิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ 
(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 11.1 และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ ให้ยื่นค าขอต่อเทศบาลได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ              
ด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน            
หรือ ๒ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 2) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

 3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
  - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ            

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) ซึ่งแสดง             
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

  - ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

 4) ผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ท. ก าหนด 
 ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ

หนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 
(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ

รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ใน (๑) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA  
(3) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรอง

คุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) แล้วเสนอนายกเทศมนตรีเห็นชอบส่งผ่านข้อมูล                 
ค าขอพร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบและรับรอง                  
จากนั้นส่งผ่านข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท. เพ่ือด าเนินการต่อไป                
แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ไม่ถูกต้อง              
หรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็วเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(4) ให้ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ตามที่ก าหนด
ไว้ใน (๑) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดถูกต้องครบถ้วน           
ให้จัดส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงานจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.ท. 
ก าหนด เพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไป 

กรณีที่ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอ              
และหลักฐานตามที่ ก าหนดใน (๑) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่ งเรื่ องคืนพร้อมเหตุผลผ่ านระบบ DPA                            
ต่อส านักงาน ก.ท.จ. โดยเร็ว เพื่อให้แจ้งเทศบาล สถานศึกษา และผู้ขอ ทราบต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ                
ในด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 

/(6) ให้ส านักงาน... 
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(6) ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอ ในด้านที่ ๑ 

ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒                
ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ท. ก าหนด                   
และให้ส านักงาน ก.ท. ส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงานดังกล่าวด าเนินการประเมินผลงาน       
ตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ ต่อไป 

(7) การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                   
และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการดังนี้ 

 ๑) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ โดยคณะกรรมการประเมินผลงานควรด าเนินการประเมิน               
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. ส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ ์

 ๒) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา              
การบริหารสถานศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์                        
ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว                     
ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. 
น าเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ 

 3) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา                 
การบริหารสถานศึกษาแล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ เห็นควรให้ปรับปรุง                   
ผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์และไม่เป็นการแก้ไขข้อมูล                   
ที่กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                  
ให้ปรับปรุงผลงาน เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผลงานแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. 
แจ้งเทศบาลและผู้ขอด าเนินการปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตของกรรมการประเมิน โดยให้ด าเนินการ                          
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท.จ.  
และเทศบาล ทราบ เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการ                   
ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA ตามที่ก าหนดไว้ใน (๒) ไปยังส านักงาน ก.ท. เพ่ือส่งผลงานทางวิชาการ                        
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานชุดเดิมด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการประเมินผลงาน
คนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานคนอ่ืน      
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนดแทนได้ โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA และกรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการ
ที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานด้านที่ ๓ ด้านผลงาน 
ทางวิชาการที่ผู้ขอปรับปรุงแล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้วให้ส านักงาน ก.ท.                    
แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ 

 
/4) กรณ.ี.. 
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4) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน

พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา                 
การบริหารสถานศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์                   
ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติแล้ว                           
ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ 
ก.ท.จ. เพื่อทราบ พร้อมแจ้งเทศบาลและผู้ขอทราบต่อไป 

5) ในการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา               
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา             
และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการประเมินผลงานจัดส่งข้อมูลผลการประเมินผลงาน                      
ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ เข้าสู่ระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท. ทราบ และน าเสนอ ก.ท. พิจารณาต่อไป 

6) เมื่อ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์แล้ว           
ให้เผยแพร่หลักฐานประกอบการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                    
และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต่อสาธารณะได้  

(8) การแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ 
ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอ ให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการ                  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๔ แล้ว                    
ให้ได้รับเงินเดอืนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๔ ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

(9) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน
วิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญแล้วให้เทศบาลส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA                       
ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(10) การขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ 
ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน  (๑) ต่อเทศบาล                  
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่เกี่ยวข้องโดยให้หัวหน้าส่วนราชการ            
ด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ภายในวันที่ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นพนักงานครูเทศบาล 

 ข้อ 12 การประเมินวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการและวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ              
ช านาญการพิเศษ 

 12.๑ ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) การขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ ต้องมีระยะเวลา                      
การด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน                     
ที่ ก.ท. เทียบเท่า ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง      
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน                  
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า 

/(๒) มีการพัฒนา... 
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  (๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา              
ส าหรับวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ หรือในวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ ส าหรับการขอเลื่อน               
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน                      
โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

  (๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปี  ต้องไม่ เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาด                      
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดรองผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัย                       
ทีห่นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลา              
ในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

  กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง              
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา               
ตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (2) จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา               
ตาม (๓) เหลือ ๓ ปี 

  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย 
นาทวี และจะนะ) หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ                 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ตาม (1) และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ตาม (๒) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง จ านวน ๑ รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตาม (3) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน             
ในพ้ืนที่ พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่                    
อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน                   
และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้                   
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

12.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน ๒ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่  ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ              

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก 
(๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์               

การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF                   
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง            
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาส าหรับการขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ หรือในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะ            
รองผู้อ านวยการช านาญการส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี 

(๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ            
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอใน (1) โดยแสดง          
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน             
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา           
ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

/ด้านที่ ๒... 



- 26 - 
 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ ในด้านที่ ๑ โดยให้
น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

12.๓ การประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                  
ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

12.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมี 
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

12.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้ พิจารณา                      
ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมิน
ครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ทั้งนี้  เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาผลการประเมินผลงานและมีมติเป็นประการใดแล้ว                          
ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

12.6 วิธีการขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 12.๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
ช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษา              
ไดภ้าคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน      
หรือ ๒ รอบการประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 ๒) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
- ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ               

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) ซึ่งแสดง            
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

- ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา           
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้อง
ได้รับหนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 

(๒) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน
ของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA  

/(๓) เมื่อ... 
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(๓) เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติ            
และส่งหลักฐานครบถ้วนให้เทศบาลส่งผ่านข้อมูลต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ               
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ผ่านระบบ DPA แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ 
หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผล                   
ผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็วเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(4) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ                
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับ ส าหรับบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบเพื่อประเมินผลงานดังกล่าวต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไปตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้                     
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานควรด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับค าขอและหลักฐาน 
ผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 

(6) เมื่อส านักงาน ก.ท.จ. ได้รับผลการประเมินผลงานจากกรรมการทั้ง ๓ คน แล้ว            
ให้น าผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ต่อไป 
จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. แจ้งมติ ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้เทศบาลเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(๗) การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะ             
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 1) กรณีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ           
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒                       
กรณีท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ ได้ตามกฎ 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูง
กว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

 2) กรณีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิ เศษ ให้นายกเทศมนตรี                       
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ             
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสู งขึ้น  ในการขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา 
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

 
/กรณีผู้ที่มา... 
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 กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส              

และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการช านาญการ หรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิม
หรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา 
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่
วันที่มีผลการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

(๘) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
รองผู้อ านวยการช านาญการ หรือเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เทศบาล 
ส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(9) กรณีการขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ   
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (1)       
ต่อสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่เกษียณอายุราชการ 

 ข้อ 13 การประเมินวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
13.๑ ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน               
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า 

(๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา              
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ                
ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด                  
และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูก วินิจฉัยชี้ขาด 
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษ 
ทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์                  
ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา 
ตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (2) จ านวน ๒ รอบการประเมิน                   
และลดช่วงระยะเวลา ตาม (3) เหลือ ๓ ปี 

ทั้งนี้  ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองข้อมูล หลักฐาน                 
และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้ถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

13.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก 
 /๑) รายงาน... 
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๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF           
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะ  
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ               
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอใน 1) โดยแสดง          
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู             
และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน ตามที่ เสนอไว้ ในด้านที่  ๑  
โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ              
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง             
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา                    
ในการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

13.๓ การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา              
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA 
ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

13.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ 
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ 
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน              

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ 
13.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ 

ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผลการประเมินผลงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
กรณี ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา             

น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท. พิจารณา              
ผลการประเมินผลงานและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
/กรณีท่ีม.ี.. 
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กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เมื่อ ก.ท. มีมติให้ความเห็นชอบ                     

ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้อ านวยสถานศึกษาน าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF                   
เข้าสู่ระบบ DPA 

13.6 วิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 13.1 และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ

เชี่ยวชาญ ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษา ได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ ง เพ่ือให้สถานศึกษาน าข้อมูลเข้าสู่ ระบบ DPA                 
พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
 - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ           

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) ซึ่งแสดง            
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

 - ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา              
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

4) ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ท. ก าหนด 
ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ

หนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินค าขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน 
(๒) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน               

ของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ใน (๑) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA  
(3) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน                  

ของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) แล้วเสนอนายกเทศมนตรีเห็นชอบส่งผ่านข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐาน                 
ตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบและรับรอง จากนั้นส่งผ่านข้อมูลค าขอ
พร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท. เพ่ือด าเนินการต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้ว               
ปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน                        
ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็วเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(4) ให้ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ              
ตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนด
ถูกต้องครบถ้วน ให้จัดส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงานจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด เพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไป 

กรณีที่ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอ 
และหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ ใน (๑) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่ งเรื่ องคืนพร้อมเหตุผลผ่ านระบบ DPA                       
ต่อส านักงาน ก.ท.จ. โดยเร็ว เพื่อให้แจ้งเทศบาล สถานศึกษา และผู้ขอ ทราบต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ในด้านที่ ๑ ด้านทักษะ
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์            
ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 

/(6) ให้ส านักงาน... 
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(6) ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอ ในด้านที่ ๑ 

ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒              
ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับและด าเนินการผ่านระบบ DPA                      
และให้ส านั กงาน ก.ท. ส่ งข้อมูลของผู้ ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงานดั งกล่ าว                    
ด าเนินการประเมินผลงานตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ ต่อไป 

(7) การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา            
และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ โดยคณะกรรมการประเมินผลงานควรด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว                     
นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. ส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา              
การบริหารสถานศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์                    
ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว               
ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. 
น าเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

3) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา                
การบริหารสถานศึกษาแล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ เห็นควรให้ปรับปรุง              
ผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์และไม่เป็นการแก้ไขข้อมูล                 
ที่กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                
ให้ปรับปรุงผลงาน เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผลงานแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. 
แจ้งเทศบาลและผู้ขอด าเนินการปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตของกรรมการประเมิน โดยให้ด าเนินการ                 
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท.จ.                    
และเทศบาล ทราบ เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการ                        
ในรูปแบบไฟล์  PDF ผ่านระบบ DPA ตามท่ีก าหนดไว้ ใน (๒) ไปยังส านักงาน ก.ท. เพ่ือส่งผลงานทางวิชาการ                   
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานชุดเดิมด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการประเมินผลงานคนเดิม                              
ไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานคนอ่ืนจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนดแทนได้ โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA และกรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการ 
ที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานด้านที่ ๓ ด้านผลงาน 
ทางวิชาการที่ผู้ขอปรับปรุงแล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้วให้ส านักงาน ก.ท.                  
แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
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4) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน

พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา               
การบริหารสถานศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์                 
ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติแล้ว                
ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. 
น าเสนอ ก.ท.จ. เพื่อทราบ พร้อมแจ้งเทศบาลและผู้ขอทราบต่อไป 

5) ในการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา                 
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา            
และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการประเมินผลงานจัดส่งข้อมูลผลการประเมินผลงาน                    
ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ เข้าสู่ระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท. ทราบ เพ่ือน าเสนอ ก.ท. พิจารณาต่อไป 

6) เมื่อ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์แล้ว            
ให้เผยแพร่หลักฐานประกอบการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                 
และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต่อสาธารณะได้  

(8) การแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ให้นายกเทศมนตรี                    
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และให้ได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.๔ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๔ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง                      
ของอันดับ คศ.๔ ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

(9) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญแล้ว  ให้เทศบาลส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษา                   
ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(10) การขอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชีย่วชาญ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ต่อสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ภายในวันที่ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นพนักงานครูเทศบาล 

 ข้อ 14 การประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการและวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
14.๑ ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการ

ช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่  ก.ท. เทียบเท่า                   
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า 

(๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                
ส าหรับวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ หรือในวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ ส าหรับการขอเลื่อน               

/วิทยฐานะ... 



- 33 - 
 
ว ิทยฐานะผู ้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน                     
โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปี  ต้องไม่ เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาด                       
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัย                     
ทีห่นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลา            
ในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา             
ตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (2) จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา
ตาม (๓) เหลือ ๓ ปี 

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย
นาทวี และจะนะ) หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ                      
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง                    
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ตาม (1) และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง
ตาม (๒) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง จ านวน ๑ รอบการประเมิน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตาม (3) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน          
ในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่                    
อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลเป็นผู้รับรองข้อมูล 
หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

14.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน ๒ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก 
(๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 

การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาส าหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ หรือในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี 

(๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ                  
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอในข้อ (1) โดยแสดง               
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา    
ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

 
/ด้านที่ ๒... 
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ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ ในด้านที่ ๑ โดยให้
น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

14.๓ การประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์             
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา           
ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

14.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ และไม่ต่ ากว่า           
ร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

14.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้ พิจารณา                        
ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าสู่ ระบบ DPA ทั้ งนี้  เมื่ อ ก.ท.จ. พิจารณาผลการประเมิน                             
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

14.6 วิธีการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

 (๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 14.๑ และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการ
ช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอต่อเทศบาล                     
ไดภ้าคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เทศบาลน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 ๒) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

 3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
 - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ            

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

 - ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                      
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

 ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ
หนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 

 (๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ใน (1) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA  

 
/(๓) เมื่อหัวหน้า... 
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 (๓) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  

ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วนให้เทศบาลส่งผ่านข้อมูลต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบ 
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ผ่านระบบ DPA แต่หากหัวหน้าส่วนราชการ                 
ด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐาน                 
ตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็ว       
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

 (4) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ                
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับ ส าหรับบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบเพื่อประเมินผลงานดังกล่าวต่อไป 

 (5) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไปตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้                 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้ เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับค าขอ                  
และหลักฐานผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ ์

 (6) เมื่อส านักงาน ก.ท.จ. ได้รับผลการประเมินผลงานจากกรรมการทั้ง ๓ คน แล้ว 
ให้น าผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณีต่อไป  
จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. แจ้งมติ ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้เทศบาลเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

 (๗) การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 1) กรณีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒  
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒                    
ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล                   
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

 2) กรณี วิ ทยฐานะผู้ อ านวยการช านาญการพิ เศษ ให้ นายกเทศมนตรี                           
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้ งให้ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ                       
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือน               
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากร                   
ทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

  กรณีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ         
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการ
นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้ง                         
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

 
/กรณีผู้ที่มา... 
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 กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส           
และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการ            
นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้ง                    
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

(๘) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เทศบาลส่งส าเนาค าสั่ง
ผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(9) กรณีการขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (1)                
ต่อสถานศึกษา เ พ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ  รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่ เกี่ยวข้อง                          
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน                 
ของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

ข้อ 15 การประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

 15.๑ ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 

  (1) การขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน                    
ที่ ก.ท. เทียบเท่า ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง                     
ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน                          
ที่ ก.ท. เทียบเท่า 

 (๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ หรือในวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด                
และมีผลการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

 (๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิ จฉัยชี้ขาด 
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาถูกลงโทษ 
ทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์                       
ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

 กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งหรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือ ขอเลื่อนวิทยฐานะตามที่  ก.ท. ก าหนด                        
ให้ลดระยะเวลาตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (2) จ านวน ๒ รอบการประเมิน               
และลดช่วงระยะเวลาตาม (3) เหลือ ๓ ปี 

 
/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล เป็นผู้รับรองข้อมูล 

หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

15.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก 
๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์                       

การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF                   
ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี 

๒) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ                  
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอใน 1) โดยแสดง             
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน                      
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน ครู และสถานศึกษา                       
ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ ในด้านที่ ๑ โดยให้
น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ
และวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี มีรายละเอียดดังนี้ 

 (๑) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ               
ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

(๒) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ                
ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ ๑ รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF                  
โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี              
การอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่ง
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา  
ในการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง              
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 

15.๓ การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์               
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                  
และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA 
ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้

/15.4 เกณฑ.์.. 
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15.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ ส าหรับการขอเลื่อน
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่า              
ร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า                
ร้อยละ 7๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อน                            
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  

15.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผลการประเมินผลงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

กรณี ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ เทศบาล                   
น าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท. 
พิจารณาผลการประเมินผลงานและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เมื่อ ก.ท. มีมติให้ความเห็นชอบ                
ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ เทศบาลน าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF                    
เข้าสู่ระบบ DPA 

15.๖ ผู้ขอที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
จะต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. ก าหนดด้วย 

15.๗ เมื่อ ก.ท. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
15.8 วิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะผู้อ านวยการ                

เชี่ยวชาญพิเศษ 
   (๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 15.1 และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการ

เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอต่อเทศบาลได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

   ๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

   2) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

   3) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
    - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ             

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) ซึ่งแสดง              
ให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

    - ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา        
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

 4) ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ท. ก าหนด 
   ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ

หนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 
/(๒) ให้หัวหน้า... 
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(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ       
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ใน (๑) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA 

(๓) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมี
คุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วนให้เทศบาลส่งผ่านข้อมูลต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ                
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ผ่านระบบ DPA แต่หากหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา
เทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (1) 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษาโดยเร็ว เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(4) ให้ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบคณุสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (๑)  
กรณีที่ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอ 

และหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA                
ต่อส านักงาน ก.ท.จ. โดยเร็ว เพื่อให้แจ้งเทศบาล สถานศึกษา และผู้ขอ ทราบต่อไป 

กรณีที่ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอ               
และหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ถูกต้องครบถ้วน ให้จัดส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด เพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ             
เพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ               
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษในด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ          
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3               
ด้านผลงานทางวิชาการ 

(6) ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอ ในด้านที่ ๑ 
ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒            
ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับและด าเนินการผ่านระบบ DPA               
และให้ส านักงาน ก.ท. ส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงานดังกล่าวด าเนินการประเมินผลงาน
ตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้ต่อไป 

(7) การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา           
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา           
และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้เป็นไปตามแนวทาง  
ที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท.                 
ส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา                 
การบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท.                 
น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว                
ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. 
น าเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 

/3) กรณ.ี.. 
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3) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา             
การบริหารสถานศึกษาแล้ว มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ เห็นควรให้ปรับปรุง                
ผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์และไม่เป็นการแก้ไขข้อมูล                    
ที่กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                    
ให้ปรับปรุงผลงาน เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงผลงานแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ.  
แจ้งเทศบาลและผู้ขอด าเนินการปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตของกรรมการประเมิน โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท.จ.                        
และเทศบาล ทราบ เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการ                
ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA ตามที่ก าหนดไว้ใน (๒) ไปยังส านักงาน ก.ท. เพ่ือส่งผลงานทางวิชาการ                         
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานชุดเดิมด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการประเมินผลงานคนเดิม                 
ไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้ งกรรมการประเมินผลงานคนอ่ืนจากบัญชี                       
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนดแทนได้ โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA และกรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการ                   
ที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ               
ที่ผู้ขอปรับปรุงแล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                            
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ.                  
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                            
ผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 

4) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา              
การบริหารสถานศึกษาแล้ว และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์                 
ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติแล้ว
ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. 
น าเสนอ ก.ท.จ. เพื่อทราบ พร้อมแจ้งเทศบาลและผู้ขอทราบต่อไป 

5) ในการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา                
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา            
และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการประเมินผลงานจัดส่งข้อมูลผลการประเมินผลงาน                    
ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ เข้าสู่ระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท. ทราบ เพ่ือน าเสนอ ก.ท. พิจารณาต่อไป 

6) เมื่อ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์แล้ว             
ให้เผยแพร่หลักฐานประกอบการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา                    
และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ต่อสาธารณะได้  

(8) การแต่งตั้ ง ให้ เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะ                       
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

๑) กรณีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ                   
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ 
กรณีที่ ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๔ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๔  

/ไดต้ามกฎ...  
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ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล                  
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

๒) กรณีวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน                
อันดับ คศ.5 ได ้               

(9) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อน          
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ หรือวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เทศบาลส่งส าเนา
ค าสั่งผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(10) การขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะผู้อ านวยการ         
เชี่ ยวชาญพิเศษ ส าหรับผู้ที่ จะเกษียณอายุราชการให้ผู้ ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ ก าหนดไว้ ใน (๑)                      
ต่อเทศบาล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ  รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่ เกี่ยวข้อง                          
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ภายในวันที่ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นพนักงานครูเทศบาล 

 
หมวด 3 

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ 
ข้อ 16 ในหมวด 3 นี้ 

“หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาเทศบาล 

“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา  
“รอบการประเมิน” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางาน

ตามข้อตกลง ในแต่ละปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยก าหนดให้มี
การประเมินปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

“ผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา” หมายความว่า ผลการพัฒนาคุณภาพ                
การจัดการเรียนรู้  หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือส่วนราชการ                       
ด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในส่วนราชการ 
ด้านการศึกษาที่รับผิดชอบ เมื่อได้มีการด าเนินการตามแผนการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม                      
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษาที่ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนาขึ้น 

“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง                
ที่ศึกษานิเทศก์ได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาคุณภาพ                
การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ                   
ด้านการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน                    
ในส่วนราชการด้านการศึกษาที่รับผิดชอบโดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่ง                   
และวิทยฐานะที่ด ารงอยู่และสอดคล้องกับเป้าหมายบริบทของสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา                       
นโยบายของเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบ
ให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

/“ระบบ... 
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“ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล” (Digital Performance Appraisal) เรียกโดยย่อว่า 

ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการหรือพนักงานครู                  
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน 
จัดการ และประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ข้อ 17 ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
17.1 ให้ศึกษานิเทศก์จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด             

แนบท้ายประกาศนี้ ทุกปีงบประมาณ นับตั้งแต่วันท าการแรกของแต่ละปีงบประมาณ โดยเสนอต่อ               
หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น กรณีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น ไม่สามารถ           
รับข้อตกลงในการพัฒนางานได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอปลัดเทศบาลเป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ            
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เสนอ ก.ท.จ. พิจารณาก าหนดผู้ให้ความเห็นชอบ
ข้อตกลงตามความเหมาะสม 

กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ย้ายระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดท าข้อตกลง       
ในการพัฒนางานกับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลต้นสังกัดใหม่ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ด้านการศึกษาเทศบาลต้นสังกัดเดิม ให้ความเห็นต่อผลการพิจารณางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน                 
ที่จัดท าไว้เดิม แล้วจัดส่งให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลต้นสังกัดใหม ่เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างปีงบประมาณ              
ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง    
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

17.2 องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

(๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งศึกษานิเทศก์      
และมีภาระงานตามที่ ก.ท. ก าหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริม    
และสนับสนุนการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ                  
ด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยศึกษานิเทศก์ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม 
พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย                 
และบริบทของสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา นโยบายของเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                     
และกระทรวงมหาดไทย 

17.3 ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถเหมาะสม                  

และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม             
จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการประเมิน 

/กรณี... 
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กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้นไม่อาจเป็นประธานกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ           
ด้านการศึกษาเทศบาลใกล้เคียง หรือปลัดเทศบาลนั้น เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

17.4 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(๑) ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงด าเนินการ

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของศึกษานิเทศก์ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมิน                  
ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของแต่ละต าแหน่งและแต่ละวิทยฐานะตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลนั้น เป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA              
และให้ผู้รับผิดชอบระบบ DPA น าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละรอบการประเมิน              
ของศึกษานิเทศก์แต่ละคน เข้าสู่ระบบดังกล่าว เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน  

(๓) ศึกษานิเทศก์ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมิน           
การพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

17.๕ ให้เทศบาลน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของศึกษานิเทศก ์ดังนี้ 

(๑) ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ของศึกษานิเทศก์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 18 ข้อ 19 และแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ            
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่ก าหนดไว้ในข้อ 22 แล้วแต่กรณี 

(๒) ใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ เพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้ง               
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 4 

(๓) ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ 18 การประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
18.๑ ผู้ขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก ์              

ช านาญการพิเศษ ต้องมคีุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ                 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดตอ่กัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า 

(๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ส าหรับการขอมี               
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ หรือในวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน โดยในแต่ละรอบการประเมิน
ต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปีต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดศึกษานิเทศก์ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาด                 
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติตามข้อนี้ 

 
/กรณีผู้ขอ... 
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กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง

หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา ตาม (1) 
เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (๒) จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา                       
ตาม (๓) เหลือ ๓ ปี 

ส าหรับศึกษานิเทศกท์ี่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะ
หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ โดยใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณ                         
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณได้ในคุณสมบัติ ตาม (1)                   
โดยต้องมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (2) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง จ านวน ๑ รอบการประเมิน และมีวินัย                  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม (3) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๒ ปี และเป็นศึกษานิเทศก์                   
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ พิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา                     
(เฉพาะพ้ืนทีอ่ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดตอ่กัน นับถงึวันที่ยื่นค าขอ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล เป็นผู้รับรองข้อมูล 
หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

18.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน ๒ ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ              
ด้านการศึกษา พิจารณาจาก 

(๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ               
ด้านการศึกษาตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้น
และน าไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ หรือด ารงวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ แล้วแต่กรณี 

(๒) การน าเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี           
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา ตามโครงการ              
หรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอใน (1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ    
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินการ               
ตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ               
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ ให้น าเสนอ                          
เป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่  ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา พิจารณาจากผลงาน                   
หรือผลการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น                       
และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด                   
แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

 
/18.๓ การประเมิน... 
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18.๓ การประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา               
กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ             
ด้านการศึกษา และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ให้มีคณะกรรมการประเมิน       
จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

18.๔ เกณฑก์ารตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ               
ด้านการศึกษา ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ และไม่ต่ ากว่า             
ร้อยละ ๗๐ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

18.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ ก.ท.จ. เป็นผู้ พิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้ง
หลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณาผลการประเมินผลงาน
และมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

18.6 วิธีการขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 18.1 และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก ์             
ช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิ เทศก์ช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี  ให้ยื่นค าขอต่อเทศบาล                           
ได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน หรือ ๑ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

๒) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ 
สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

๓) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
- ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา                 
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

- ไฟล์ วี ดิ ทั ศน์ ที่ น าเสนอการพัฒนาคุณภาพการจั ดการเรี ยนรู้                     
หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา              
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ
หนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 

(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ใน (1) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA  

/(3) เมื่อหัวหน้า... 
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(3) เมื่อหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่า             

ผู้ขอมีคุณสมบัติและส่งหลักฐานครบถ้วน ให้เทศบาลส่งผ่านข้อมูลต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบ               
และรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ผ่านระบบ DPA แต่หากหัวหน้าส่วนราชการ                         
ด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐาน                
ตามที่ก าหนดไว้ใน (1) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้เทศบาลโดยเร็ว                 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(4) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. เสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม   
หรือเทคโนโลยีในการนิ เทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา                  
และด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด 
จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับ ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ส านักงาน ก.ท. 
เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบเพื่อประเมินผลงานดังกล่าวต่อไป 

(5) ให้ส านักงาน ก.ท.จ. ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือด าเนินการประเมินผลงานต่อไป ตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้                
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลงานควรด าเนินการประเมินผลงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
และหลักฐานผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ ์

(6) เมื่อส านักงาน ก.ท.จ. ได้รับผลการประเมินผลงานจากกรรมการทั้ง ๓ คน แล้ว               
ให้น าผลการประเมินผลงานเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี ต่อไป                 
จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. แจ้งมติ ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้เทศบาลเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(7) การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 ๑) กรณีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๒ 
กรณีที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒                       
ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือน                             
สูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

 ๒) กรณีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ให้นายกเทศมนตรี      
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และให้
ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๓ กรณีท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับ คศ.๓ ไดต้ามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล             
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

 กรณีศึกษานิเทศก์ที่ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง ในการขอมีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่               
อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ                
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

/ กรณีผู้ที่มา... 
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 กรณีผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส              

และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก ์
ช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการ           
นอกเขตพ้ืนที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลการแต่งตั้ง                       
ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเป็นพิเศษ 

(8) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี แล้วให้เทศบาล            
ส่งส าเนาค าสั่งผ่านระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

(9) กรณีการขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน (1)             
ต่อเทศบาล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอที่เกี่ยวข้อง โดยให้                    
หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน                      
ของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

ข้อ 19 การประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
19.๑ ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ          

ต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืน                 
ที่ ก.ท. เทียบเท่า ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปีติดต่อกัน หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเท่า 

(๒) มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก ์              
ช านาญการพิเศษส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หรือในวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                   
ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน                 
โดยในแต่ละรอบการประเมินต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ท. ก าหนด และมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

(๓) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาด                      
ทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ หากปีใดศึกษานิเทศก์ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์              
หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ไม่ให้น าระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ
ตามข้อนี้ 

กรณีผู้ขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
หรือการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามที่ ก.ท. ก าหนด ให้ลดระยะเวลา                 
ตาม (1) เหลือ ๓ ปีติดต่อกัน และมีการพัฒนางานตามข้อตกลง ตาม (๒) จ านวน ๒ รอบการประเมิน และลดช่วงระยะเวลา
ตาม (3) เหลือ ๓ ปี 

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลเป็นผู้รับรองข้อมูล 
หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 
ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
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19.๒ ผู้ขอต้องผ่านการประเมินผลงาน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ                
ด้านการศึกษา พิจารณาจาก 

 (๑) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา
กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ                         
ด้านการศึกษาตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้น                        
และน าไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ              
หรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี 

 (๒) การน าเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม                
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา                      
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอใน (1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา             
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น                          
จากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ่ งสะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา                                  
ของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก ผลงาน
หรือผลการปฏิบัติของผู้รับการนิเทศที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น             
และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ ๑ โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ตามรูปแบบ               
ที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ไฟล์ 

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับค าขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
และวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) วิทยฐานะศึกษานิ เทศก์เชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ                      
ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา หรือนวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

(2) วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ                   
ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และนวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF                 
โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือ กลุ่ม ๒ โดยให้ส่งบทความวิจัย      
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง
และวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี หรือ 3 ปี แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา
ในการด ารงวิทยฐานะของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ นับถึงวันที่ยื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง                 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
หรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 
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19.๓ การประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์                  
สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ให้มีคณะกรรมการประเมิน                 
จ านวน ๓ คน โดยประเมินผ่านระบบ DPA ตามแบบท่ี ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 

19.๔ เกณฑก์ารตัดสิน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ               
ด้านการศึกษา ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะ                          
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ  

ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่า         
ร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ  

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่า           
ร้อยละ 7๕ ส าหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส าหรับการขอเลื่อน                           
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

19.๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ 
ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผลการประเมินผลงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

กรณี ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการ 
ด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA
ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท. พิจารณาผลการประเมินผลงานและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เมื่อ ก.ท. มีมติ ให้ความเห็นชอบ                    
ให้มีผลไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์                      
ในรูปแบบไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบ DPA 

19.๖ ผู้ขอที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
จะต้องเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามที่ ก.ท. ก าหนด 

19.๗ เมื่อ ก.ท. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
19.8 วิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์

เชี่ยวชาญพิเศษ 
(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม 19.1 และประสงค์จะขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์

เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้ยื่นค าขอต่อเทศบาลได้ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง       
เพ่ือใหห้ัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓ รอบการประเมิน 
หรือ ๒ รอบการประเมิน แล้วแต่กรณี ในรูปแบบไฟล์ PDF 

 ๒) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ 
สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

 ๓) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
 

/- ไฟล์วีดิทัศน์... 
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 - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ 
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา                
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่เสนอใน 2) จ านวน ๑ ไฟล์ 

 - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น า เสนอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้                
หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา            
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เสนอใน ๒) จ านวน ๑ ไฟล์ 

 4) ผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ท. ก าหนด 
 ทั้งนี้ หากผู้ขอประสงค์จะยื่นค าขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม จะต้องได้รับ

หนังสือแจ้งมติไมเ่ห็นชอบผลการประเมินผลงานที่ยื่นค าขอไว้เดิมก่อน 
(๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 

รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามท่ีก าหนดไว้ใน (1) ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA  
(3) ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 

รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) แล้วเสนอนายกเทศมนตรีเห็นชอบส่งผ่านข้อมูลค าขอ            
พร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท.จ. เพ่ือตรวจสอบและรับรอง               
จากนั้นส่งผ่านข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานตามที่ก าหนดดังกล่าวในระบบ DPA ต่อส านักงาน ก.ท.                       
เพ่ือด าเนินการต่อไป แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูลค าขอและหลักฐาน                      
ตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA ให้เทศบาลโดยเร็ว                        
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบ 

(๔) ให้ส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบคุณสมบัติ  รวมทั้ งหลักฐานของผู้ขอ                 
ตามที่ก าหนดไว้ใน (1) หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอมีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอและหลักฐาน               
ตามที่ก าหนดถูกต้องครบถ้วน ให้จัดส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน              
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด เพื่อด าเนินการประเมินผลงานต่อไป 

กรณีส านักงาน ก.ท. ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ หรือข้อมูลค าขอ
และหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ ใน (1) ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ ส่งเรื่องคืนพร้อมเหตุผลผ่านระบบ DPA                          
ต่อส านักงาน ก.ท.จ. โดยเร็ว เพื่อให้เทศบาลแจ้งผู้ขอทราบต่อไป 

(๕) ให้ส านักงาน ก.ท. เสนอ ก.ท. พิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ                 
เพ่ือเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและเลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ในด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม                        
หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา     
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ  

(6) ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ขอ ในด้านที่ ๑           
ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา 
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษาด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา               
การนิเทศการศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ท. ก าหนด 
จ านวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย ทั้งนี้ ให้ด าเนินการโดยลับและด าเนินการผ่านระบบ DPA และให้ส านักงาน ก.ท.  
ส่งข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการประเมินผลงานดังกล่าวด าเนินการประเมินผลงาน                
ตามแนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี ้ต่อไป 

 
/(7) การประเมิน... 
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(7) การประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา                 

กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิ เทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                                               
หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และด้านที่ 3                
ด้านผลงานทางวิชาการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมินให้เป็นไปตาม               
แนวทางที่ ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้  โดยให้คณะกรรมการประเมินผลงานด าเนินการประเมิน                   
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท. ส่งค าขอและหลักฐานของผู้ขอผ่านระบบ DPA ครบถ้วนสมบูรณ ์

 2) กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนา                 
การนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                     
หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ด้านที่  ๒ ด้านผลลัพธ์ ในการพัฒนาการนิ เทศการศึกษา และด้านที่  3                
ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณา              
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว  เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท.                  
แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ.              
พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
แล้วแต่กรณี 

 3) กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนา                 
การนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                       
หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา แล้ว ปรากฏผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์แต่ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมินจาก
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์ และไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงผลงาน เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุง
ผลงานแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ. แจ้งเทศบาลและให้ผู้ขอด าเนินการปรับปรุงผลงาน
ตามข้อสังเกตของกรรมการประเมิน โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ท.                   
แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท.จ. และเทศบาล ทราบ เมื่อผู้ขอปรับปรุง     
ผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ส่งผลงานทางวิชาการในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบ DPA              
ตามท่ีก าหนดไว้ใน (2) ไปยังส านักงาน ก.ท. เพ่ือส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการประเมินผลงานชุดเดิม
ด าเนินการตรวจและประเมินต่อไป ทั้งนี้  หากกรรมการประเมินผลงานคนเดิมไม่สามารถประเมินได้                     
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ส านักงาน ก.ท. แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงานคนอ่ืนจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ             
ที่ ก.ท. ก าหนดแทนได้ โดยให้ด าเนินการผ่านระบบ DPA และกรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง      
ตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงาน ได้ประเมินผลงานด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ 
ที่ผู้ขอปรับปรุงแล้ว ปรากฏผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                     
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ.               
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
ผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 

4) กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนา              
การนิเทศการศึกษากลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                 
หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และด้านที่  ๓                                 

/ด้านผลงาน... 
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ด้านผลงานทางวิชาการ แล้ว ปรากฏผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ส านักงาน ก.ท. น าเสนอ ก.ท. พิจารณา                 
ให้ความเห็นชอบผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อ ก.ท. มีมติแล้วให้ส านักงาน ก.ท. แจ้งส านักงาน ก.ท.จ.      
เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA จากนั้นให้ส านักงาน ก.ท.จ. น าเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือทราบ พร้อมแจ้งเทศบาล      
และผู้ขอทราบต่อไป 

5) ในการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา
กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ                        
ด้านการศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และด้านที่ ๓ ด้านผลงานทางวิชาการ ดังกล่าว                  
ให้คณะกรรมการประเมินผลงานจัดส่งข้อมูลผลการประเมินผลงานตามแบบที่  ก.ท. ก าหนด แนบท้ายประกาศนี้                         
เข้าสู่ระบบ DPA ให้ส านักงาน ก.ท. ทราบ และน าเสนอ ก.ท. พิจารณาต่อไป 

6) เมื่อ ก.ท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผ่านเกณฑ์แล้ว                                   
ให้เผยแพร่หลักฐานประกอบการประเมินผลงานด้านที่ ๑ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา               
กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส่วนราชการ                            
ด้านการศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ             
ต่อสาธารณะได้  

 (8) การแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

  ๑) กรณีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ให้นายกเทศมนตรีโดยความเห็นชอบ             
ของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔  
กรณีที่ ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๔ แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๔                        
ได้ตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับ
เงินเดือนสงูกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

๒) กรณีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ให้นายกเทศมนตรี              
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ขอให้เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ                 
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.5 ได้  

 (9) การรายงานผลการแต่งตั้ง เมื่อนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เทศบาลส่งส าเนาค าสั่ง           
ผ่านระบบ DPA ให้สถานศึกษา ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. ต่อไป 

 (10) การขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญและวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญพิเศษ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ผู้ขอยื่นค าขอพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ใน  (1)               
ต่อหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน                    
ของผู้ขอที่เกี่ยวข้อง โดยให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA                 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีทีเ่กษียณอายุราชการ 

 กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ภายในวันที่ผู้ขอยังมีสถานภาพการเป็นบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 

 
 

/หมวด 4... 
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หมวด 4  
การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะเพื่อด ารงไว้ซ่ึงความรู้ ความสามารถ 

ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
ข้อ 20 ในหมวด 4 นี้ 

“หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาล” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักการศึกษา
ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาเทศบาล 

  “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อ 21 การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์             
เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะ            
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

21.1 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับการแต่งตั้ง                 
ให้ด ารงวิทยฐานะใดแล้ว จะต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานและได้รับการประเมินผลการพัฒนางาน                
ตามข้อตกลงจากคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 5 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ งครู  หมวด 2 ข้อ 9 ส าหรับผู้ อ านวยการสถานศึกษา รองผู้ อ านวยการสถานศึกษา                      
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหมวด 3 ข้อ 17 ส าหรับศึกษานิเทศก์ แล้วแต่กรณี  เป็นประจ าทุกรอบ                     
การประเมิน โดยให้ถือว่าคณะกรรมการดังกล่าว เป็นคณะกรรมการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับการแต่งตั้งด้วย 

21.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีผลการประเมิน
การพัฒนางานตามข้อตกลงผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ผู้ที่ผ่านการประเมิน            
การพัฒนางานตามข้อตกลงในรอบการประเมินใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ ผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่ง                  
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการแต่งตั้ง                     
ในรอบการประเมินนั้น 

21.3 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีผลการประเมิน
การพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ผ่านเกณฑ์ ในรอบการประเมินใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู       
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้นั้นทราบ และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านการประเมินต าแหน่ง                 
และวิทยฐานะเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการหรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะ                
ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบการประเมินนั้น โดยให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. ก าหนด ต่อไป 

 
หมวด 5  

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ระหว่างการมีผลบังคับใช้มาตรฐานทั่วไปนี้กับมาตรฐานทั่วไปเดิม ให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

/ข้อ 23 ให้... 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 22 การด าเนินการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
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แนวปฏิบัติการด าเนินการประเมินวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างการมีผลบังคับใช้มาตรฐานทั่วไปนี้กับมาตรฐานทั่วไปเดิม                 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่ง            
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 

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

ข้อ 1 แนวปฏิบัติการด าเนินการประเมินวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู ในช่วงระยะเวลา    
เปลี่ยนผ่านระหว่างการมีผลบังคับใช้มาตรฐานทั่วไปนี้กับมาตรฐานทั่วไปเดิม 

เนื่องจากประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5                   
โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ในรอบการประเมินแรก                     
(วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2566) และสามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อน                                
วิทยฐานะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้  ข้อ 6 ข้อ 7 ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นต้นไป                                    
ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม                    
และมาตรฐานทั่วไปนี้ จึงก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน ไว้ดังนี้ 

1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม
(ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล               
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ                
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) แล้วแต่กรณี ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งเป็นวันที่                  
มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเดิมดังกล่าวนั้นต่อไป                    
จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้                       
ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิมดังกล่าวต่อเทศบาล      
และส านักงาน ก.ท.จ. หรือส านักงาน ก.ท. แล้วแต่กรณี ก่อน 

1.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ ก.ท.           
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อน              
วิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕0 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือมิได้ใช้สิทธิในการยื่นค าขอ           
มีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะภายในระยะเวลาที่ก าหนดในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านดังกล่าวที่ได้ก าหนดไว้                       
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จะไม่สามารถยื่นค าขอมี            
วิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครู      
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้อีก 

1.๓ ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม 
(ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล                         
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกเหนือจากกรณี 1.2 (กรณีมีสิทธิ                    
ในการยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะแล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิ และสิทธินั้นยังคงอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด                   
 

/ในช่วง... 
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ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน) หรือประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานคร ู    
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่                       
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แล้วแต่กรณี) ให้สามารถยื่นค าขอได้ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานทั่วไปใดมาตรฐานทั่วไปหนึ่ง             
เพียงมาตรฐานทั่วไปเดียว และในวิทยฐานะเดียวเท่านั้น โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.3.1 การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์                    
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐาน                       
ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ            
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู                     
อยู่ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ซึ่งยังมิได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ ก.ท.             
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มี                    
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของประกาศ ก.ท.                     
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ต าแหน่งครู 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มาก่อน และมีคุณสมบัติครบถ้วน                   
ตามประกาศ ก.ท. ดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6 ให้สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
พร้อมเอกสารหลักฐานถึงเทศบาลภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว                 
จะสามารถขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ตาม 1.4 หรือตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 6 
ข้อ 7 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

1.3.2 การขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ                     
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งเป็นวันที่มาตรฐานนี้ ใช้บังคับ                   
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ก.ท. ดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6 ให้สามารถยื่นค าขอมี      
วิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6          
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จะสามารถขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ตาม 1.4 หรือตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 6 ข้อ 7 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

1.4 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขผลงานตามมาตรฐานทั่วไปเดิม 
และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น                 
เพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่ นค าขอรับการประเมินผลงาน เพ่ือให้มีหรือเลื่อน               
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน)        
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 
 

/1.5 ผู้ด ารง... 
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1.5 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามที่ก าหนดไว้                 
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 6 ข้อ 7 แล้วแต่กรณี ได้แก่ 

1.5.1 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5             
หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 6 ข้อ 7 แล้วแต่กรณี 

1.5.2 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5              
หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตาม 6.1 (1) และ (3) หรือตาม 7.1 (1) 
และ (3) แล้วแต่กรณี แต่มีการพัฒนางานตามข้อตกลงตาม 6.1 (2) หรือตาม 7.1 (2) แล้วแต่กรณี                   
ไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 6 ข้อ 7 แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 (๑) การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖7 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ถึงวันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7) ให้เสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน 
ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ของประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่ อนวิทยฐานะ ลงวันที่                                            
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง                   
เป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ ให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู              
รายปีการศึกษา (วฐ.๒) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561      
ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จ านวน ๒ ปีการศึกษา แล้วแต่กรณี                   

2) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6) จ านวน ๑ รอบการประเมิน            
ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ในรูปแบบไฟล์ PDF 

3) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้
ตามท่ีปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ๑ ไฟล์ 

4) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
- ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่เสนอใน ๓) จ านวน ๑ ไฟล์ 
- ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 

ในการจัดการเรียนรู้ ที่เสนอใน ๓) จ านวน ๑ ไฟล์ 
๕) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติ 

ของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วี ดิทัศน์บันทึกการสอน 
ที่เสนอใน ๔) จ านวนไม่เกิน ๓ ไฟล์ 

๖) ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อนวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 7 

 
 

/(๒) การยื่น... 
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(๒) การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕68 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖8) ให้เสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน 
ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ของประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข                   
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่                        
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านเกณฑก์ารตัดสิน โดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นผู้ประเมิน
ทั้งนี้ ให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.๒)      
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านเกณฑ์             
การตัดสิน จ านวน ๑ ปีการศึกษา โดยให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖7 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน                
ทั้ง ๒ รอบการประเมนิ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

3) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏ
ในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน ๑ ไฟล์ 

4) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
- ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

ที่เสนอใน ๓) จ านวน ๑ ไฟล์ 
- ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 

ในการจัดการเรียนรู้ ที่เสนอใน ๓) จ านวน ๑ ไฟล์ 
๕) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติ 

ของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วี ดิทัศน์บันทึกการสอน 
ที่เสนอใน ๔) จ านวนไม่เกิน ๓ ไฟล์ 

๖) ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อนวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 7 

 (๓) การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9 
เป็นต้นไป ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 6 ข้อ 7 แล้วแต่กรณี 

1.6 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี                     
ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้                     
และตาม 1.5.2 ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่านต่อเทศบาล               
ส านักงาน ก.ท.จ. หรือ ส านักงาน ก.ท. เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 6                   
ข้อ 7 แล้วแต่กรณี 

 
 

/ข้อ 2 ... 
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ข้อ 2 แนวปฏิบัติการด าเนินการประเมินวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างการมีผลบังคับใช้มาตรฐานทั่วไปนี้
กับมาตรฐานทั่วไปเดิม 

เนื่องจากประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ในรอบการประเมินแรก                 
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566) และสามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                                     
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 12 – ข้อ 15 ได้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นต้นไป                      
ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม              
และมาตรฐานทั่วไปนี้  จึงก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ                     
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้ 

 2.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา                   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ได้ยื่นไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์                          
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ                       
ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐) ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งเป็นวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ ใช้บังคับ                          
แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเดิมดังกล่าวนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ                    
แต่หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้  ให้มีหนังสือ                
แจ้งยกเลิกค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่ว ไป เดิมดังกล่าวต่อเทศบาล                                   
และส านักงาน ก.ท.จ. หรือส านักงาน ก.ท. แล้วแต่กรณี 

2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี       
ที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข                     
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่                
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ ๑ ครั้ง ในวิทยฐานะเดียวเท่านั้น 
โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี       
ที่ ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ก่อนวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และมีคุณสมบัติครบถ้วน                           
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6 ให้สามารถ                
ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลในรอบเดือนเมษายน                     
หรือรอบเดือนตุลาคม แล้วแต่กรณี ในรอบระยะเวลาการยื่นค าขอรับการประเมินรอบแรก ถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบ 
หากพ้นรอบระยะเวลาการยื่นค าขอรับการประเมินดังกล่าว จะสามารถขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                   
ได้ตาม 2.4 หรือตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 12 – ข้อ 15 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

(2) ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี       
ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ก่อนวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และมีคุณสมบัติครบถ้วน                        
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล                                    
 

 
/เพ่ือให้มี... 
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เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นต้นไป ให้สามารถ                          
ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลในรอบเดือนเมษายน                     
หรือรอบเดือนตุลาคม แล้วแต่กรณี ในรอบระยะเวลาการยื่นค าขอรับการประเมินรอบแรก ถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบ 
หากพ้นรอบระยะเวลาการยื่นค าขอรับการประเมินดังกล่าว จะสามารถขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                   
ได้ตาม 2.4 หรือตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 12 - ข้อ 15 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

2.3 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี                    
ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขผลงานตามมาตรฐานทั่วไปเดิม และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นค าขอรับ      
การประเมินผลงาน เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจาก            
การปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

2.4 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี             
ที่จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 12 – ข้อ 15 ได้แก่ 

2.4.1 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะขอมี               
วิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 12 – ข้อ 15 แล้วแต่กรณ ี

2.4.2 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา แล้วแต่กรณี อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อน                    
วิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้ โดยมีการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้                        
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 12 – ข้อ 15 แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) การยื่นค าขอมี วิทยฐานะหรือขอเลื่ อนวิทยฐานะในปี งบประมาณ                           
พ.ศ. ๒๕๖7 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7) ให้เสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.๑) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน             
ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ของประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่                         
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง          
เป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ ให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

๑.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6) จ านวน ๑ รอบการประเมิน                 
ที่ผ่านเกณฑ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

๑.๓) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์              
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา                             
ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

๑.๔) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
  - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์           

การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน ๑.3)             
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

  - ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน ๑.3) จ านวน ๑ ไฟล์ 

/๑.๕) ผลงาน... 
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๑.๕) ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อนวิทยฐานะ 
รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ หรือผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานทัว่ไปนี้ ข้อ 13 หรือข้อ 15 แล้วแต่กรณี 

(๒) การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕68 
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖8) ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

2.๑) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน                 
ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ของประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์               
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ                    
ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินโดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                   
ตามข้อตกลงเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ ให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

2.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ                                       
พ.ศ. ๒๕67 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน                
ทั้ง 2 รอบการประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2.๓) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษากลยุทธ์              
การใช้ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา                          
ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

2.๔) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
 - ไฟล์วีดิทัศน์ที่น าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์           

การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอใน 2.3)             
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

 - ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เสนอใน 2.3) จ านวน ๑ ไฟล์ 

2.๕) ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อน                   
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ หรือผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี       
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 13 หรือข้อ 15 แล้วแต่กรณี 

(๓) การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ                        
พ.ศ. ๒๕๖9 เป็นต้นไป ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 12 – ข้อ 15 แล้วแต่กรณี 

2.5 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน
ตามที่ ก.ท. ก าหนด ของผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
และให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐาน                
ตามที่ ก.ท. ก าหนด ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ              
และตาม 2.4.2 ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่านให้เทศบาล 
ส านักงาน ก.ท.จ. หรือส านักงาน ก.ท. เพ่ือด าเนินการ ให้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้                     
ข้อ 12 – ข้อ 15 แล้วแต่กรณี 

 
 

/ข้อ 3 ... 
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ข้อ 3 แนวปฏิบัติการด าเนินการประเมินวิทยฐานะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์                
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างการมีผลบังคับใช้มาตรฐานทั่วไปนี้กับมาตรฐานทั่วไปเดิม 

เนื่องจากประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5                
โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ในรอบการประเมินแรก                
(วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2566) และสามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                        
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18 ข้อ 19 ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นต้นไป               
ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม              
และมาตรฐานทั่วไปนี้ จึงก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน ไว้ดังนี้ 

3 .1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ได้ยื่นไว้                       
ตามมาตรฐานทั่วไปเดิม (ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐) ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5                    
ซึ่งเป็นวันที่มาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเดิมดังกล่าวนั้นต่อไป                  
จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้                     
ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิมดังกล่าวต่อเทศบาล                   
และส านักงาน ก.ท.จ. หรือส านักงาน ก.ท. แล้วแต่กรณี 

3 .2 ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                      
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                          
ได้ ๑ ครั้ง ในวิทยฐานะเดียวเท่านั้น โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว              
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข                    
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่                        
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6 ให้สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลในรอบเดือนเมษายน หรือรอบเดือนตุลาคม แล้วแต่กรณี ในรอบระยะเวลา                  
การยื่นค าขอรับการประเมินรอบแรก ถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบ หากพ้นรอบระยะเวลาการยื่นค าขอรับ             
การประเมินดังกล่าว จะสามารถขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ตาม 3.4 หรือตามที่ก าหนดไว้                      
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18 ข้อ 19 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

(2) ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข                  
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่                        
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นต้นไป ให้สามารถยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                  
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเทศบาลในรอบเดือนเมษายน หรือรอบเดือนตุลาคม แล้วแต่กรณี ในรอบระยะเวลา           
การยื่นค าขอรับการประเมินรอบแรก ถัดจากวันที่มีคุณสมบัติครบ หากพ้นรอบระยะเวลาการยื่นค าขอรับ                   
การประเมินดังกล่าว จะสามารถขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะได้ตาม 3.4 หรือตามที่ก าหนด                             
ไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18 ข้อ 19 แล้วแต่กรณี เมื่อมีคุณสมบัติครบ 

 
/3.3 ผู้ด ารง... 
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3.3 ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขผลงานตามมาตรฐานทั่วไปเดิม 
และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น                 
เพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นค าขอรับการประเมินผลงาน เพ่ือให้ มีหรือเลื่อน                
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน)           
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

3.4 ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามที่ก าหนดไว้                 
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18 ข้อ 19 ได้แก่ 

3.4.1 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้    
ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18 ข้อ 19 แล้วแต่กรณี 

3.4.2 ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ อยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปนี้  โดยมีการพัฒนางาน                       
ตามข้อตกลงไม่ครบตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18 ข้อ 19 แล้วแต่กรณี       
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) การยื่นค าขอมี วิทยฐานะหรือขอเลื่ อนวิทยฐานะในปี งบประมาณ                            
พ.ศ. ๒๕๖7 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7) ให้เสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑.๑) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาย้อนหลัง               
2 ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ของประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์                        
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ                   
ลงวันที่ ๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน โดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                 
ตามข้อตกลงเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ ให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

๑.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6) จ านวน ๑ รอบการประเมิน           
ที่ผ่านเกณฑ์ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

๑.๓) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการนิ เทศการศึกษา               
กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิ เทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                
หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF             
จ านวน ๑ ไฟล์ 

๑.๔) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
 - ไ ฟ ล์ วี ดิ ทั ศน์ ที่ น าเสนอการพั ฒนาการนิ เทศการศึ กษา                 

กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิ เทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                    
หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอใน ๑.3)           
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

 - ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา           
ที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เสนอใน ๑.3) จ านวน ๑ ไฟล์ 

๑.๕) ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อน             
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 19 

/(๒) การยื่น... 
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(๒) การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕68 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖8) ให้เสนอหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

2.๑) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาย้อนหลัง                
2 ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ของประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์                         
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ                    
ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านเกณฑ์ โดยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง               
เป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ ให้รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF 

2.๒) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖6) และรอบการประเมินของปีงบประมาณ                         
พ.ศ. ๒๕67 (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7) ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน                
ทั้ง 2 รอบการประเมิน ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2.๓) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการนิ เทศการศึกษา               
กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือส่วนราชการ             
ด้านการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวน ๑ ไฟล์ 

2.๔) ไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน ๒ ไฟล์ ประกอบด้วย 
 - ไ ฟ ล์ วี ดิ ทั ศน์ ที่ น าเสนอการพั ฒนาการนิ เทศการศึ กษา                         

กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิ เทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                    
หรือส่วนราชการด้านการศึกษา ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอใน 2.3)           
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา จ านวน ๑ ไฟล์ 

 - ไฟล์วี ดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา           
ที่สะท้อนคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เสนอใน 2.3) จ านวน ๑ ไฟล์ 

2.๕) ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF เฉพาะการขอเลื่อน              
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 19 

(๓) การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖9 เป็นต้นไป ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18 ข้อ 19 แล้วแต่กรณี 

3.5 ให้หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาเทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ              
รวมทั้งหลักฐานตามที่ ก.ท. ก าหนด ของผู้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
และตาม 3.4.2 ก่อนน าข้อมูลค าขอพร้อมทั้งหลักฐานดังกล่าว เข้าสู่ระบบ DPA เพ่ือส่งผ่านให้เทศบาล 
ส านักงาน ก.ท.จ. หรือ ส านักงาน ก.ท. เพ่ือด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไปนี้ ข้อ 18              
ข้อ 19 แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 เมื่อประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปนี้แล้ว หากมีผู้ยื่นขอรับการประเมินตามแนวทางปฏิบัติ            
การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ ให้ส านักงาน ก.ท.จ. และส านักงาน ก.ท. แล้วแต่กรณี จัดท าบัญชี             
ผู้ยื่นขอรับการประเมินดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ 5 กรณีที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านระหว่างการมีผลบังคับใช้มาตรฐานทั่วไปนี้               
กับมาตรฐานทั่วไปเดิม ให้เสนอ ก.ท. พิจารณา เป็นกรณี ๆ ไป 

 

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



แบบท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
แนบทายมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

สําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตําแหนงครู 
 

1. การจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน 

1.1 PA 1/ส ตําแหนงคร ู 

1.2 PA 1/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการ  

1.3 PA 1/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ  

1.4 PA 1/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ  

1.5 PA 1/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 

2. การประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง 

2.1 PA 2/ส ตําแหนงคร ู 

2.2 PA 2/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการ  

2.3 PA 2/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ  

2.4 PA 2/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ  

2.5 PA 2/ส ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  

2.6 PA 3/ส ตําแหนงคร ู

3. การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

แบบประเมินดานท่ี 1 และดานที่ 2 ตําแหนงครู หองเรียนสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 

3.1.1 PA 4/ส/การศกึษาขั้นพื้นฐาน ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการ  

3.1.2 PA 4/ส/การศกึษาขั้นพื้นฐาน ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ  

3.1.3 PA 4/ส/การศกึษาขั้นพื้นฐาน ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 

3.1.4 PA 4/ส/การศกึษาขั้นพื้นฐาน ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบประเมินดานท่ี 1 และดานที่ 2 ตําแหนงครู หองเรียนปฐมวัย 

3.2.1 PA 4/ส/การศกึษาปฐมวัย ตําแหนงครู วิทยฐานะครชูํานาญการ  

3.2.2 PA 4/ส/การศกึษาปฐมวัย ตําแหนงครู วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ  

3.2.3 PA 4/ส/การศกึษาปฐมวัย ตําแหนงครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 

3.2.4 PA 4/ส/การศกึษาปฐมวัย ตําแหนงครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบประเมินดานท่ี 1 และดานที่ 2 ตําแหนงครู หองเรียนการศึกษาพิเศษ 

3.3.1 PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ ตําแหนงครู วิทยฐานะครชูํานาญการ  

3.3.2 PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ ตําแหนงครู วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ  

3.3.3 PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ ตําแหนงครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 

3.3.4 PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ ตําแหนงครู วิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 



แบบประเมินดานท่ี 1 และดานที่ 2 ตําแหนงครู หองเรียนสายวิชาชีพ 

3.4.1 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการ  

3.4.2 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ  

3.4.3 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ 

3.4.4 PA 4/ส/สายวิชาชีพ ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญพิเศษ  

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

3.5.1 PA 5/ส/ชช 

3.5.2 PA 5/ส/ชชพ 

  



PA 1/ส 
 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ตําแหนงครู (ยังไมมีวิทยฐานะ)  

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.... เดือน......................พ.ศ. .... ถึงวันที่..... เดือน....................พ.ศ. .... 
 
ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ................................................................นามสกุล.......................................................................ตําแหนง ครู  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................อัตราเงินเดือน................................................................. บาท 
สถานศึกษา.........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................................
อําเภอ..................................................................จังหวัด...................................................................................... 

ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรูจริง) 
 หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
 หองเรียนปฐมวัย  
 หองเรียนการศึกษาพิเศษ  
 หองเรียนสายวิชาชีพ 

 
ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู (ยังไมมีวิทยฐานะ)  

ซึ่งเปนตําแหนงที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผู อํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก               
แลวแตกรณ ีไวดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน.......................ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห 

ฯลฯ 
1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู    จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห  
1.3 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จํานวน..............ชั่วโมง/สัปดาห 
1.4 งานพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน.............ชั่วโมง/สัปดาห  
1.5 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 



2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู  
ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลา

ที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 

ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ทีแ่สดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรียนรู 
     ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง    
การสร างและหรื อพัฒนาหลั กสู ตร              
การออกแบบการ จั ดการ เรี ยนรู  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การสราง           
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู การศึกษาวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา          
การเรียนรู การจัดบรรยากาศที่สงเสริม     
และพั ฒนาผู เรี ยน และการอบรม           
และพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผูเรียน 

   

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู  
      ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน 
และรายวิชา การดําเนินการตามระบบ 
ดูแลชวยเหลือผู เรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร วมมื อกั บ
ผูปกครอง ภาคี เครือขาย และหรือ
สถานประกอบการ 

   

 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการ
พัฒนาตามขอตกลง

ใน 1 รอบการ
ประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 

ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ทีแ่สดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชพี 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย างเป นระบบ                     
และตอเนื่อง การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและการนําความรูความสามารถ 
ทั กษะที่ ได จากการพั ฒนาตนเอง                  
และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู การพั ฒนาคุ ณภาพผู เรี ยน                 
และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท และสภาพ 
การจัดการเรียนรูของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผู อํานวยการสถานศึกษา                  
หรือผูอํานวยการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ีและ ครู ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน และใหนําเสนอรายวิชาหลักท่ีทําการสอน โดยเสนอในภาพรวม                          
ของรายวิชาหลักที่ทําการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได        
โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                    
ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธการเรียนรู ของผูเรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่ เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  
ผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง 
สภาพการจัดการเรียนรูในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 
 
 
 
 

 
 



สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน ของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบัน                

ดํารงตําแหนงครู (ยังไมมีวิทยฐานะ) ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต  
การจัดการเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน                
หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกวาได)  

 
ประเด็นทาทาย เรื่อง .............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
1. สภาพปญหาของผูเรียนและการจัดการเรียนรู 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

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

.............................................................................................................................................................................. 
3.2 เชิงคณุภาพ 

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

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

ตําแหนง ครู 
ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
........./........................../............ 

 
ความเห็นของผูอาํนวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ

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

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

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

ตําแหนง........................................... 
........./........................./............ 

 



PA 1/ส 
 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

ระหวางวันที่.... เดือน......................พ.ศ. .... ถึงวันที่..... เดือน....................พ.ศ. .... 
 
ผูจัดทําขอตกลง 
ชื่อ....................................................นามสกุล............................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการ  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................อัตราเงินเดือน................................................................. บาท 
สถานศึกษา..........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................................
อําเภอ..................................................................จังหวัด...................................................................................... 

ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรูจริง) 
 หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
 หองเรียนปฐมวัย  
 หองเรียนการศึกษาพิเศษ  
 หองเรียนสายวิชาชีพ 

 
ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะท่ีดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
แลวแตกรณ ีไวดังตอไปนี้ 

 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน.......................ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้  

- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห 

ฯลฯ 
1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู    จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 
1.3 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จํานวน..............ชั่วโมง/สัปดาห 
1.4 งานพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน.............ชั่วโมง/สัปดาห  
1.5 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 



2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู  
ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลา 

ที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรียนรู  
     ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การสร างและหรือพัฒนาหลักสู ตร              
การออกแบบการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การสรางและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี         
และแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู การศึกษาวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา          
การเรียนรู การจัดบรรยากาศที่สงเสริม
และพัฒนาผู เรี ยน และการอบรม              
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผูเรียน  

   

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู  
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน 
และรายวิชา การดําเนินการตามระบบ 
ดูแลชวยเหลือผูเรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรือ
สถานประกอบการ 

   

 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู               
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
และการนําความรูความสามารถ ทักษะ         
ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ              
มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู            
การพัฒนาคุณภาพ ผูเรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

   

 
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท และสภาพ 
การจัดการเรียนรูของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผู อํานวยการสถานศึกษา                    
หรือผูอํานวยการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ีและ ครู ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนําเสนอรายวิชาหลักทีท่ําการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักที่ทําการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได            
โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน          
ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู                            
ในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง               
เปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 
  



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบัน                 

ดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของวิทยฐานะ   
ชํานาญการ คือ การแกไขปญหา การจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิด                   
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ทั้งนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึง              
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ในวิทยฐานะที่สูงกวาได) 

ประเด็นทาทาย เรื่อง............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

1. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูและคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 
............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 
3. ผลลัพธการพัฒนาท่ีคาดหวัง 

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

................................................................................................................................................................................ 
3.2 เชิงคณุภาพ 

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

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
........./........................./............ 

 
ความเห็นของผูอาํนวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไขและเสนอ             

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

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

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

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



PA 1/ส 
 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

ระหวางวันที่.... เดือน......................พ.ศ. .... ถึงวันที่..... เดือน....................พ.ศ. .... 
 
ผูจัดทําขอตกลง 
ชื่อ................................................นามสกุล........................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................อัตราเงินเดือน................................................................. บาท 
สถานศึกษา..........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................................
อําเภอ..................................................................จังหวัด....................................................................................... 

ประเภทหองเรียนที่จัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรูจริง) 
 หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 หองเรียนปฐมวัย  
 หองเรียนการศึกษาพิเศษ  
 หองเรียนสายวิชาชีพ  

 
ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แลวแตกรณ ีไวดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน.......................ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห 

ฯลฯ 
1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู    จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 
1.3 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จํานวน..............ชั่วโมง/สัปดาห 
1.4 งานพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน.............ชั่วโมง/สัปดาห  
1.5 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 



2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู  
ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลา           

ที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรียนรู 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง
การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร             
การออกแบบการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การสรางและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี               
และแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู การศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา    
การเรียนรู การจัดบรรยากาศที่สงเสริม
และพัฒนาผู เรี ยน และการอบรม                
และพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผูเรียน  

   

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง
การจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน 
และรายวิชา การดําเนินการตามระบบ 
ดูแลชวยเหลือผูเรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร วมมื อกับ
ผูปกครอง ภาคี เครือขาย และหรือ           
สถานประกอบการ 

   

 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชพี 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู 
และการนําความรูความสามารถ ทักษะ    
ที่ไดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู   
การพัฒนาคุณภาพ ผูเรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท และสภาพ                   
การจัดการเรียนรูของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผู อํานวยการสถานศึกษา                           
หรือผูอํานวยการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ีและ ครู ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนําเสนอรายวิชาหลักทีท่ําการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักที่ทําการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได      
โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                      
ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู                                 
ในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง              
เปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 
  



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบัน                   

ดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผู เรียน                  
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนามากข้ึน ท้ังนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได) 

ประเด็นทาทาย เรื่อง ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

1. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูและคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

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

.............................................................................................................................................................................. 
3.2 เชิงคณุภาพ 

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

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

ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
........./......................../............ 

 
ความเห็นของผูอาํนวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไขและเสนอ             

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

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

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

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



PA 1/ส 
 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่......เดือน................พ.ศ. .... ถึงวันที่......เดือน...................พ.ศ. …. 
 

ผูจัดทําขอตกลง 
ชื่อ.........................................................นามสกุล...........................................ตําแหนงคร ูวทิยฐานะครูเช่ียวชาญ  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................อัตราเงินเดือน................................................................. บาท 
สถานศึกษา.........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................................
อําเภอ..................................................................จังหวัด....................................................................................... 

ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพ                
การจัดการเรียนรูจริง) 

 หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน  
 หองเรียนปฐมวัย  
 หองเรียนการศึกษาพิเศษ  
 หองเรียนสายวิชาชีพ  
 
ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะท่ีดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
แลวแตกรณ ีไวดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน.......................ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห 

ฯลฯ 
1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู    จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห  
1.3 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จํานวน..............ชั่วโมง/สัปดาห 
1.4 งานพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน.............ชั่วโมง/สัปดาห  
1.5 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 

 
 
 
 
 
 



2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู  
ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลา

ที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรียนรู 
     ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร            
การออกแบบการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การสรางและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวั ตกรรม เทคโนโลยี               
และแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู การศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา   
การเรียนรู การจัดบรรยากาศที่สงเสริม
และพัฒนา ผู เรียน และการอบรม              
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผูเรียน  

   

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน 
และรายวิชา การดําเนินการตามระบบ 
ดูแลชวยเหลือผูเรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร วมมือกับ
ผูปกครอง ภาคี เครือขาย และหรือ          
สถานประกอบการ 

   

 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
การมีสวนรวม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
และการนําความรู ความสามารถ ทักษะ     
ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ           
มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู            
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท และสภาพ 
การจัดการเรียนรูของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผู อํานวยการสถานศึกษา                    
หรือผูอํานวยการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ีและ ครู ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน และใหนําเสนอรายวิชาหลักท่ีทําการสอน โดยเสนอในภาพรวม                       
ของรายวิชาหลักที่ทําการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได     
โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน      
ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู                               
ในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง                
เปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 
  



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบัน                

ดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
คือ การคิดคน พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยนใหคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น เปนแบบอยางท่ีดี  
และใหคําปรึกษาผูอ่ืน (ท้ังนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได) 

ประเด็นทาทาย เรื่อง ............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

1. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูและคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

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

.............................................................................................................................................................................. 
3.2 เชิงคณุภาพ 

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

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

ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
........./........................../............. 

 
ความเห็นของผูอาํนวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ             

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้
 
 

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

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



PA 1/ส 
 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่ ...... เดือน....................พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน....................พ.ศ. …. 
 

ผูจัดทําขอตกลง 
ชื่อ...................................................นามสกุล.......................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................อัตราเงินเดือน................................................................ บาท 
สถานศึกษา..........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................................
อําเภอ..................................................................จังหวัด...................................................................................... 

ประเภทหองเรียนที่จัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรูจริง) 
 หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 หองเรียนปฐมวัย  
 หองเรียนการศึกษาพิเศษ  
 หองเรียนสายวิชาชีพ  
 
ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
แลวแตกรณ ีไวดังตอไปนี้ 

 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน.......................ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้  

- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห  
- กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา....................จํานวน......................ชั่วโมง/สัปดาห 

ฯลฯ 
1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู    จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 
1.3 การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ จํานวน..............ชั่วโมง/สัปดาห 
1.4 งานพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน.............ชั่วโมง/สัปดาห  
1.5 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  จํานวน..............ชัว่โมง/สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 



2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู  
ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลา

ที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรียนรู 
    ลักษณะงานท่ีเสนอใหครอบคลุมถึง 
การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร            
การออกแบบการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การสรางและหรือ
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี             
และแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู การศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนา        
การเรียนรู การจัดบรรยากาศที่สงเสริม
และพัฒนาผู เรี ยน และการอบรม            
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผูเรียน 

   

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู 
    ลักษณะงานท่ีเสนอใหครอบคลุมถึง 
การจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน 
และรายวิชา การดําเนินการตามระบบ 
ดูแลชวยเหลือผูเรียน การปฏิบัติงาน 
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร วมมือกับ
ผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรือ
สถานประกอบการ 

   

 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 
 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
และการนําความรู ความสามารถ ทักษะ
ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    
มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู    
การพัฒนาคุณภาพ ผูเรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท และสภาพ                  
การจัดการเรียนรูของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผู อํานวยการสถานศึกษา                   
หรือผูอํานวยการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ีและ ครู ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก  
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนําเสนอรายวิชาหลักทีท่ําการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักที่ทําการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได 
โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน             
ตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู
ในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผู เรียนที่ เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง                        
เปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 
  



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบัน               

ดํารงตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ คือ การสรางการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม เผยแพรและขยายผล จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง                         
ในวงวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีใหคําปรึกษาผูอ่ืนและเปนผูนํา 

ประเด็นทาทาย เรื่อง ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

1. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูและคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 
................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
3. ผลลัพธการพัฒนาท่ีคาดหวัง 

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

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

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

ลงชื่อ.......................................................... 
(.............................................................) 
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
........./......................./............. 

 
ความเห็นของผูอาํนวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ             

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

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

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

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



แนวทางการประเมินผลการพฒันางานตามขอตกลง (PA) ตําแหนงครู 
 

ใหคณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงของผูดํารงตําแหนงครู ตามระดับ           
การปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหนงและวิทยฐานะท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ในแบบประเมินนี ้                
โดยการประเมนิผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหดําเนนิการประเมินตามองคประกอบที่กําหนด 

1. องคประกอบการประเมิน มี 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

ประกอบดวย 
(1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู และมีภาระงานตามที่ ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. กําหนด 
(2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน             

ตามหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงครู ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทั้ง 3 ดาน                          
จํานวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ตัวชี้วัด  
ดานที่ 2 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 ตัวชี้วัด 
ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จํานวน 3 ตัวชี้วัด 

สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรู  
ของผูเรียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้  
(1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตําแหนงและวิทยฐานะ 

 ก. กรณีที่ยังไมมีวิทยฐานะ  

ตําแหนง ระดับการปฏบิตัทิี่คาดหวัง รายละเอียด 

ครูผูชวย ปฏิบัติและเรยีนรู (Execute & Learn) 
 

สามารถปฏิบัติงานและเรียนรูจากการปฏิบัติได
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

คร ู
 

ปรับประยุกต (Apply & Adapt) 
 
 

สามารถปรับประยุกต กา รจั ดกา ร เรี ยน รู                
และปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธกับผูเรียนได
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

 ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 

ตําแหนง ระดับการปฏบิตัทิี่คาดหวัง รายละเอียด 

ครูชํานาญการ แกไขปญหา (Solve the Problem) 
 

สามารถแก ไ ขปญหาคุณภาพกา ร เรี ยน รู              
ของผูเรียน 

ครูชํานาญการพิเศษ ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 
 

ส ามา รถริ เ ริ่ มพัฒ นาคุณภาพการ เ รี ยน รู              
ของผูเรียน 

ครูเชี่ยวชาญ คิดคน ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) สามารถคิดคน พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยน
ใหคุณภาพการเรียนรูสูงข้ึน เปนแบบอยางที่ดี 
และใหคําปรึกษาผูอ่ืน 

ครเูชี่ยวชาญพิเศษ สรางการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สามารถคิดคน พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร              
และขยายผล จนนําไปสูการ เปลี่ ยนแปลง               
ในวงวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ดีใหคําปรึกษาผูอื่น 
และเปนผูนํา 



สําหรับผูดํารงตําแหนงครูผูชวยใหดําเนินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตามมาตรฐานทั่วไป              
ที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด เม่ือผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมแลว และไดรับการแตงตั้ง
ใหดํ ารงตํ าแหน งครู  ให จัดทํ าข อตกลงในการพัฒนางานตามแบบท่ี  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด                                 
กับผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศนูยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี

2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแตละวิทยฐานะ 
    ใหคณะกรรมการประเมิน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงครู จากการปฏิบัติงานจริง                 

ที่ไดปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยคํานึงถึงสภาพการจัดการเรียนรู           
ในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง              
เปนสําคัญ ไมเนนการประเมินจากเอกสาร โดยใหตรวจสอบขอมูลจากบุคคลและหรือหนวยงาน และหลักฐาน                
ที่แสดงวา ผูดํารงตําแหนงครูไดดําเนินการตามตัวชี้วัด เชน แผนการจัดการเรียนรู การสังเกตการสอน             
ผลงาน/ชิ้นงานของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู กอนตัดสินใจใหคะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมิน ดังนี ้

 

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 ปฏิบัติไดต่ํากวา
ระดับที่คาดหวังมาก 

ไมปรากฏผลการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐานวทิยฐานะ                    
ที่ดํารงอยู 

2 ปฏิบัติไดต่ํากวา
ระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในตัวชี้วัดนั้นอยูบาง               
แต ไมครบถ วนและไมมีคุณภาพตามมาตรฐานกํ าหนดตําแหน ง/                 
มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

3 ปฏิบัติไดตามระดับ
ที่คาดหวัง 

มี ก า รปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน กํ าหนดตํ าแหน ง และมี คุณภาพ                             
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

4 ปฏิบัติไดสูงกวา
ระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีคุณภาพสูงกวา                  
มาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

 
เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินสวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธ 

การเรียนรูของผูเรียน กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ไวดังนี ้

 

ระดับคุณภาพ 
คาคะแนนที่ได 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 

 
  



2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
    ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง 

จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
2.1 กรณีโรงเรียน 

(1) ผูอํานวยการสถานศึกษานั้น เปนประธาน 
(2) ผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศกึษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศก

ชํานาญการพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่ มีตําแหนงไมต่ํ ากวาผูชวยศาสตราจารย                        
หรือผูดํารงตําแหนงครู จากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒ ิ            
นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๒ คน เปนกรรมการประเมิน 

กรณีผู อํ านวยการสถานศึกษานั้ นไมอาจประเ มินผลการพัฒนางานตามขอตกลง                     
ของผูดํารงตําแหนงครูดวยเหตุใด ๆ ใหแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาใกลเคียง หรือผูอํานวยการสํานักการศึกษา    
หรือผูอํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น              
เปนประธานกรรมการประเมินแทน 

2.2 กรณีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(1) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น เปนประธาน 
(2) ผูท่ีดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศกึษานิเทศก ที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาศึกษานิเทศก

ชํานาญการพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่ มีตําแหนงไมต่ํ ากวาผูชวยศาสตราจารย                      
หรือผูดํารงตําแหนงครู จากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒ ิ              
นอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๒ คน เปนกรรมการประเมิน 

กรณี ผู อํ านวยการศูนย พัฒนาเด็ กเล็ กนั้ นไม อาจประเมิ นผลการพัฒนางานตามข อตกลง                                 
ของผูดํารงตําแหนงครูดวยเหตุใด ๆ ใหแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                     
ใกลเคียง หรือผูอํานวยการสํานักการศึกษาหรือผู อํานวยการกองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการ                  
ดานการศึกษาเทศบาล นั้น เปนประธานกรรมการประเมินแทน 

 
3. วิธีการประเมิน 
    ใหคณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงของผูดํารงตําแหนงครู                  

ในแตละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหนงและวิทยฐานะ         
ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

    ทั้งนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากหองเรียน การสังเกตการสอน 
ทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน การใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผูเรียน และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ผลงานหรือชิ้นงานของผูเรียน                      
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู โดยผูดํารงตําแหนงครไูมจําเปนตองจัดทําแฟมเอกสารข้ึนใหมเพ่ือใชในการประเมิน 

 
4. เกณฑการตัดสิน  
    ผูดํารงตําแหนงครูตองมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และมีผลการประเมิน              

การพัฒนางานตามขอตกลง ผานเกณฑ โดยตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ไมต่ํากวารอยละ 70 
 
 
 
 
 



PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  
ตําแหนงครู (ยังไมมีวิทยฐานะ) 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ....... เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ...........................................................................นามสกุล............................................................ตําแหนง คร ู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .................................... อัตราเงินเดือน............................................................... บาท 
สถานศึกษา..........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................................
อําเภอ.......................................................จังหวัด.................................................................................................. 
 
ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                  ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ดานการจัดการเรียนรู     เกณฑผาน  
ตองได 
คะแนน
จาก 

กรรมการ  
แตละคน   
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
70 

 

   1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
           • มีการจัดทํารายวิชาและหนวย           
การเรี ยนรู ให สอดคลองกับมาตรฐาน               
การเรียนรู และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู  
ตามหลักสูตร เพ่ือใหผู เรียนได พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถิ่น  
   

    

 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู 
         • เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือให
ผู เรียนมีความรู  ทักษะ คุณลักษณะ
ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และสมรรถนะ ที่สําคัญ ตามหลักสูตร 
โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถิ่น  
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
         •  มี การอํ านวยความสะดวก                          
ในการเรียนรู และสงเสริมผูเรียนไดพัฒนา       
เต็มตามศักยภาพ เรียนรูและทํางานรวมกัน 
โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
ความแตกตางของผูเรียน  
   1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
         • มีการสรางและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู โดยมี
การปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
ความแตกตางของผูเรียน และทําให
ผูเรียนมีทักษะการคิดและสามารถสราง
นวัตกรรมได 
   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู 
         • มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการ ที่หลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคลองกับมาตรฐาน การเรียนรู 
ใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
    1.6 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห 
เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู 
         • มีการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห 
เพื่อแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู               
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
  

    

 

 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

    1.7 จัดบรรยากาศที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน 
          • มีการจัดบรรยากาศที่สงเสริม
และพัฒนาผูเรียน ใหเกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรู 
และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี  
    1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะ           
ที่ดีของผูเรียน 
          • มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค และคานิยมความเปนไทย         
ที่ดีงาม 

    

 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู 

    

    2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา 
          • มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ของผูเรียนและรายวิชา เพ่ือใชในการสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  
    2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
          • มีการใชขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับผูเรียนรายบุคคล และประสาน
ความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนา 
และแกปญหาผูเรียน  
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน  ๆ
ของสถานศึกษา 
          • รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ 
และงานอื่น ๆ  ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

    

 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

    2.4 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ 
          • ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ 
เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน 

    

 

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
    3.1 พัฒนาตนเองอยางเปนระบบ            
และตอเนื่อง เพ่ือใหมีความรูความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาไทย
และภาษา อั งกฤษเ พ่ื อการสื่ อส าร                
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู                
ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
    3.2 มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู 
    3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะที่
ไดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
(40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ปรับประยุกต (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
     พิจารณาจากการดําเนินการที่ถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวในขอตกลง และสะทอนใหเห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหนง
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

    2.1 เชิงปริมาณ 10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปาหมาย 
เชิงปริมาณไดครบถวนตามขอตกลง        
และมีความถูกตอง เชื่อถือได 

    

    2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปาหมาย 
เชิงคุณภาพไดครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได 
และปรากฏผลตอคุณภาพผู เรียนได   
ตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................ คะแนน 

 
 

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

    (...........................................) 
ตําแหนง.................................................. 

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



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
1. จุดเดน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดท่ีควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. ขอคิดเห็น 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
  



PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ...................... พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน  
ชื่อ.......................................................นามสกุล........................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .................................... อัตราเงินเดือน ............................................................ บาท 
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................................
อําเภอ......................................................................จังหวัด.................................................................................. 
 
ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ  

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                  ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
แกไขปญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ดานการจัดการเรียนรู     เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนน 
จาก

กรรมการ  
แตละคน
ไมต่ํากวา 
รอยละ 

70 

    1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
         • มีการจัดทํารายวิชาและหนวย  
การเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู 
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชา            
และหนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึ กษา ผู เรี ยน และท องถิ่ น              
และสามารถแกไขปญหาในการจัดการ
เรียนรูได 
    

    

 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
แกไขปญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได

ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู 
        • เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียน          
มีความรู  ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะ            
ที่สําคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบ    
การจัดการเรียนรู  ที่สามารถแกไขปญหา             
ในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีกระบวนการคิด
และคนพบองคความรูดวยตนเอง และสราง
แรงบันดาลใจ  
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
        • มีการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
และสงเสริม ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรูและทํางานรวมกัน โดยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ที่สามารถแกไขปญหาในการจัดการ
เรียนรู ทําใหผูเรียนมีกระบวนการคิดและคนพบ     
องคความรูดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจ 
      1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
        • มีการสรางและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู สามารถ
แกไขปญหาในการเรียนรูของผู เรียน  
และทําใหผูเรียนมีทักษะการคิด และสามารถ
สรางนวัตกรรมได  
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู 
         • มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ดวยวิธีการ ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรู  ใหผู เรียนพัฒนา              
การเรี ยนรู อย างต อเนื่ อง ประเมิ นผล            
การเรียนรู  ตามสภาพจริง และนําผลการวัด        
และประเมินผลการเรียนรู มาใชแกไขปญหา
การจัดการเรียนรู 
 

    

 

 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
แกไขปญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.6 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู 
        • มีการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห 
เพ่ือแกไขปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู       
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน และนําผลการศึกษา 
วิเคราะห และสังเคราะห มาใชแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู  
  1.7 จัดบรรยากาศที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน  
         • มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม 
สอดคลองกับความแตกตางผูเรียนเปน
รายบุคคล สามารถแกไขปญหาการเรียนรู 
สรางแรงบันดาลใจ สงเสริม และพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม 
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี     
  1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี     
ของผูเรียน 
        •  มี การอบรมบมนิสัย ใหผู เ รี ยน         
มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ           
อันพึงประสงค และคานิยมความเปนไทย    
ที่ดีงาม โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน
เปนรายบุคคล และสามารถแกไขปญหา
ผูเรียนได 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
แกไขปญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติไดตาม

ระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู 

     

    2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา 
          • มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ       
ของผู เรี ยนและรายวิ ชา โดยมีข อมู ล                  
เปนปจจุบนั เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุน
การเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  
    2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
          • มีการใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผูเรียนรายบุคคล และประสานความรวมมือ
กับผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อพัฒนาและแกไข
ปญหาผูเรียน  
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 
          • รวมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ  
ของสถานศึกษา เพื่ อยกระดับคุณภาพ            
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.4 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครอืขาย และหรือสถานประกอบการ 
          • ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ 
เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน  

    

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
      3.1 พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
          • มีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ           
และตอเนื่อง เพ่ือให มีความรู  ความสามารถ      
ทั กษะ โดยเฉพาะอย างยิ่ งการใช ภาษาไทย                                   
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ              
วิ ชาชีพครู และความรอบรู ในเนื้ อหาวิ ชา                  
และวิธีการสอน และนําผลการพัฒนาตนเอง             
และพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนรู            
ที่มีผลตอคุณภาพผูเรียน 

    

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
แกไขปญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

    3.2 มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาชีพ เพื่อแกไขปญหาและพัฒนา   
การจัดการเรียนรู 
    3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะ           
ที่ไดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ที่มีผลตอคุณภาพผูเรียน 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
(40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

แกไขปญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดําเนินการที่ถูกตอง 
ครบถวน เปนไปตาม ระยะเวลาที่กําหนดไว 
ในขอตกลง และสะทอนใหเห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ เปาหมาย          
เชิ งปริ มาณได ครบถ วนตามข อตกลง                
และมีความถูกตอง เชื่อถือได 

    

     2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ เปาหมาย              
เชิงคุณภาพไดครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได             
และปรากฏผลต อคุณภาพผู เ รี ยน ได                
ตามขอตกลง 

    

                                                   รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = …………………… คะแนน 

 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
1. จุดเดน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. ขอคิดเห็น 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ..... เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน  
ชื่อ..................................................นามสกุล.................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดอืนในอันดับ คศ. ............................. อัตราเงินเดือน ................................................................ บาท  
สถานศึกษา ...............................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................................... 
อําเภอ.....................................................................จังหวัด............................................................................... 
 
ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ  

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                  ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ดานการจัดการเรียนรู     เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนน
จาก 

กรรมการ  
แตละคน   
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
70 

1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
          • ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหนวย
การเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู ตามหลักสูตร 
บริบทของสถานศึกษา ผู เรียน และทองถ่ิน      
สามารถแก ไขปญหาในการจัดการเรี ยนรู                
เพื่ อ ให ผู เ รี ยน ไ ด พั ฒนาสมรรถนะ                          
และการเรียนรู เต็มตามศักยภาพสงผลให
คุณภาพการจัดการเรียนรูสูงขึ้น และเปน
แบบอยางท่ีดี  ในการสรางและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

    

 
 
 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู 
          • ริเริ่ม คิดคน การออกแบบการจัดการ
เรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถแกไข
ปญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู                   
ให สู งขึ้ น เพื่ อให ผู เรี ยนมีความรู  ทั กษะ 
คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และสมรรถนะที่สําคัญ ตามหลักสูตร                          
มกีระบวนการคิดและคนพบองคความรูดวยตนเอง 
และสรางแรงบันดาลใจ และเปนแบบอยางท่ีดี           
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู 
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
          • มีการริเริ่ม คิดคน และพัฒนานวัตกรรม 
การจัดกิจกรรม การเรียนรู ที่สามารถแกไขปญหา
ในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียน ไดพัฒนา              
เต็มตามศักยภาพ เรียนรูและทํางานรวมกัน                  
มีกระบวนการคิดและคนพบองคความรูดวยตนเอง 
และสรางแรงบันดาลใจ และเปนแบบอยางท่ีดี       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
          • มีการริ เริ่ ม คิดคน และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูสอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรู  สามารถแกไขปญหา              
ในการเรียนรูของผู เรียน และทําใหผู เรียน                 
มีทักษะการคิด และสามารถสรางนวัตกรรมได 
และเปนแบบอยางที่ดีในการสรางและหรือ       
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
      1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู 
          • มีการริเริ่ม คิดคน และพัฒนารูปแบบ    
การวัดและประเมินผล การเรียนรูตามสภาพจริง 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู และนําผลการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู มาใชแกไขปญหาการจัดการเรียนรู เพื่อให
ผู เรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง และเปน
แบบอยางที่ดใีนการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

    

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.6 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห     
เพ่ือแกไขปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู 
         • มีการริ เริ่ม  คิดคน  วิ เคราะห         
และสังเคราะห เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนและนําผล 
การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาใชแกไข 
ปญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ใหสูงขึ้น และเปนแบบอยางที่ดีในการศึกษา 
วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกไขปญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู 
  1.7 จัดบรรยากาศที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน 
        • มีการริ เริ่ม คิดคน และพัฒนา 
การจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคลอง
กับความแตกตางผู เรียนเปนรายบุคคล 
สามารถแกไขปญหาการเรียนรู และสราง
แรงบันดาลใจ สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
และเปนแบบอยางที่ดีในการจัดบรรยากาศ 
ที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
   1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีด ี    
ของผูเรียน 
            • มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริ ยธรรม คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค             
และคานิยม ความเปนไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม 
คิดคนและพัฒนารูปแบบการดําเนินการ                   
ที่มีประสิทธิภาพ คํ านึ งถึงความแตกตาง                
ของผู เรี ยนเป นรายบุ คคล และสามารถ                   
แก ไขปญหาและพัฒนาผู เรียนได  และเปน
แบบอยางท่ีดี ในการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผูเรียน 

     

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู 

     

    2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศของผู เรียน                 
และรายวิชา 
            • มีการริเริ่ม คิดคน และพัฒนารูปแบบ     
การจั ดทํ าข อมู ล สารสนเทศของผู เรี ยน                    
และรายวิชา ใหมีขอมูลเปนปจจุบัน เพ่ือใช              
ในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูแกไขปญหา           
และพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเปนแบบอยางที่ด ี
   2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
            • มีการใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ    
ผูเรียนรายบุคคล และประสานความรวมมือกับ    
ผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อพัฒนาและแกไขปญหา 
ผู เรียน และริ เริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรม               
เชิงสร างสรรคดวยวิธี การที่หลากหลาย                  
ในการดูแลชวยเหลือ ผูเรียน และเปนแบบอยาง
ที่ด ี
   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ 
ของสถานศึกษา 
             • รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ  
ของสถานศึ กษา เพ่ื อยกระดั บคุ ณภาพ                
การจัดการศกึษาของสถานศกึษา โดยมีการพัฒนา 
รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเปนแบบอยางท่ีด ี
   2.4 ประสานความร วมมือกับผูปกครอง                 
ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ 
          • การประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคี เครือขาย และหรือสถานประกอบการ              
เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและพัฒนา ผู เรียน             
และเปนแบบอยางท่ีดี 
 

    

 
 
 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

    3 .1 พัฒนาตนเองอยาง เปนระบบ    
และตอเนื่อง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรูในเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอน และเปนแบบอยางที่ด ี
    3.2 มีสวนรวม และเปนผูนําในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือแกไขปญหา และสราง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู 
และเปนแบบอยางที่ด ี
    3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะที่ได
จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช       
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู การพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ที่มีผลตอคุณภาพผูเรียน 
และเปนแบบอยางที่ด ี
 

    

 
  



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรู           
ของผูเรียน (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดําเนินการที่ถูกตอง 
ครบถวน เปนไปตาม ระยะเวลาที่กําหนดไว      
ในขอตกลง และสะทอนใหเห็นถึงระดับ 
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหนงและวิทยฐานะ  

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน)  

    

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
          พิจารณาจากการบรรลุเปาหมาย                
เชิ งปริมาณไดครบถวน ตามขอตกลง                 
และมีความถูกตอง เชื่อถือได  

    

    2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพไดครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได 
และปรากฏผลต อคุณภาพผู เ รี ยน ได            
ตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ......................... คะแนน 

 

 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 

 
 
  



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
 
1. จุดเดน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. ขอคิดเห็น 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 

  



PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี .... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน  
ชื่อ.........................................................นามสกุล...........................................ตําแหนงครู วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................ อัตราเงินเดือน .................................................................. บาท  
สถานศึกษา .......................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................................
อําเภอ........................................................................ จังหวดั............................................................................... 
 
ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ  

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                  ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู 

 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ดานการจัดการเรียนรู     เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนน

จาก 
กรรมการ  
แตละคน  
ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

   1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
            •  ริ เริ่ ม  คิ ดค น พั ฒนารายวิ ชา            
และหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน      
การเรียนรู  และตัวชี้ วัดหรือผลการเรี ยนรู                  
ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู เรียน             
และทองถิ่น เพ่ือแกไขปญหาในการจัดการเรียนรู 
ทําใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ ส งผลใหคุณภาพการจัด               
การเรียนรูสูงข้ึน เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถ
ใหคําปรึกษากับผูอื่นในการสรางและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 
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ปฏิบัติได 
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   1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู 
         • ริเริ่ม คิดคน ปรับเปลี่ยน การออกแบบ
การจัดการเรียนรูโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ 
สามารถแก ไขปญหาและพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการเรียนรู ใหสู งข้ึน เพื่อใหผู เรียน                   
มีความรู  ทั กษะ คุณลักษณะประจํ าวิ ชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ                   
ที่ สํ าคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิด              
และคนพบ องคความรูดวยตนเอง และสราง            
แรงบันดาลใจ เปนแบบอยางที่ดี และสามารถ          
ใหคําปรึกษากับผูอื่นในการออกแบบการจัด 
การเรียนรู 
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
           • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน 
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสามารถ
แกไขปญหาในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียน            
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรูและทํางาน
รวมกัน มีกระบวนการคิดและคนพบองคความรู  
ด วยตนเอง และสร า งแรงบั นดาลใจ                       
เปนแบบอยางที่ดี และสามารถใหคําปรึกษา
กับผูอื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
           • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู สามารถแกไข
ปญหาในการเรียนรูของผูเรียน และทําใหผูเรียน 
มีทักษะการคิดและสามารถสรางนวัตกรรมได 
เปนแบบอยางที่ดี และสามารถใหคําปรึกษา
กับผูอื่นในการสรางและหรือพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
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ที่คาดหวังมาก 

2 
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   1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู 
            • มีการริเริ่ม คิดคนพัฒนา ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู                
ตามสภาพจริ ง ด วยวิ ธี การที่ หลากหลาย              
เหมาะสม และสอดคล องกั บมาตรฐาน                         
การเรียนรู และนําผลการวัดและประเมินผล             
การเรียนรูมาใชแกไขปญหาการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง                   
เปนแบบอยางที่ดีและสามารถใหคําปรึกษา
กับผูอื่นในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
     1.6 ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย
เพ่ือแกไขปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู  
            • มีการริเริ่ม คิดคน วิเคราะห สังเคราะห 
และหรือวิจัย เพ่ือแก ไขปญหาหรือพัฒนา                 
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน และนําผลการศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยมาใชแกไข
ปญหาหรือพัฒนา ปรับเปล่ียนนวัตกรรม                
การจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูใหสูงขึ้น เปนแบบอยางที่ดี และสามารถ
ใหคําปรึกษากับผูอื่นในการศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห  และหรือวิจัยเพื่อแกไขปญหา              
หรือพัฒนาการเรียนรู 
     1.7 จัดบรรยากาศที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน 
              • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปล่ียน     
การจัดบรรยากาศที่ เหมาะสม สอดคลองกับ             
ความแตกตางผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถ           
แกไขปญหาการเรียนรู และสรางแรงบันดาลใจ 
สงเสริม และพัฒนาผูเรียน ใหเกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่ อ                
และเทคโนโลยี เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถ        
ใหคําปรึกษากับผูอื่นในการจัดบรรยากาศ             
ที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
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   1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผูเรียน 
          • มี การอบรมบ มนิ สั ยให ผู เรี ยน              
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมความเปนไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม คิดคน 
พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การดําเนินการ            
ที่มีประสิทธิภาพ คํ านึ งถึ งความแตกต าง                
ของผูเรียนเปนรายบุคคล และสามารถแกไขปญหา
และพัฒนาผู เรี ยนได  เป นแบบอย างท่ีดี                
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นในการอบรม
และพัฒนา คุณลักษณะที่ดีของผูเรียน 

    

 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู 

    

    2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศของผู เรียน                
และรายวิชา  
            • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปลี่ยน
รูปแบบ การจัดทํา ขอมูลสารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา ใหมีขอมูลเปนปจจุบัน เพ่ือใช            
ในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหา
และพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนแบบอยางที่ด ี  
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
     2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
         • มีการใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ      
ผูเรียนรายบุคคลและประสานความรวมมือ               
กับผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อพัฒนาและแกไข            
ปญหาผูเรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรม
เชิงสรางสรรคดวยวิธีการที่หลากหลาย            
ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน เปนแบบอยางที่ดี
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
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    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ 
ของสถานศึกษา 
          • รวมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอ่ืน ๆ  
ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ คุณภาพ          
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยม ี    
การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงาน            
ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปนแบบอยางที่ดี
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
    2.4 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครอืขาย และหรือสถานประกอบการ 
          • การประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ 
เพ่ือรวมกันแกไขปญหา และพัฒนาผูเรียน 
เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถใหคําปรึกษา           
กับผูอื่นได 
 

    

 

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
    3 .1 พัฒนาตนเองอยาง เปนระบบ     
และตอเนื่อง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรูในเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอน เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถ
ใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
    3.2 มีสวนรวมและเปนผูนําในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
        • นําผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู      
ทางวิชาชีพมาใชเพ่ือแกไขปญหา และสราง
หรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรม การจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
เปนแบบอยางท่ีดีและสามารถใหคําปรึกษา           
กับผูอื่นได 
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สูงกวาระดับฯ 
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   3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะที่ได
จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช       
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู ที่มีผลตอคุณภาพผูเรียน 
เปนแบบอยางที่ดีและสามารถใหคําปรึกษา 
กับผูอื่นได 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรู  
ของผูเรียน (40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดําเนินการที่ถูกตอง 
ครบถวน เปนไปตาม ระยะเวลาที่กําหนดไว
ในขอตกลง และสะทอนให เห็นถึ งระดับ           
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิ จารณาจากการบรรลุ เป าหมาย             
เชิงปริมาณไดครบถวน ตามขอตกลง และมี
ความถูกตอง เชื่อถือได 

    

    2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ เปาหมาย              
เชิงคุณภาพไดครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได      
และปรากฏผลต อ คุณ ภาพผู เ รี ย น ไ ด               
ตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ............. คะแนน 

 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
 
1. จุดเดน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. ขอคิดเห็น 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



PA 2/ส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ..... เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ...... เดือน .................... พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน  
ชื่อ..................................................นามสกุล.........................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................... อัตราเงินเดือน ............................................................ บาท  
สถานศึกษา .........................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................................... 
อําเภอ........................................................................ จังหวดั............................................................................... 
 
ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ  

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 
(1) ภาระงาน    เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                  ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
(2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงครู 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ดานการจัดการเรียนรู     เกณฑผาน   
ตองได 
คะแนน
จาก 

กรรมการ  
แตละคน   
ไมต่ํากวา 
รอยละ 
70 

    1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
          •  ริ เริ่ ม  คิดคน พัฒนารายวิชา       
และหนวยการเรียนรู ให สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผูเรียน 
และทองถ่ิน เพ่ือแกไขปญหาในการจัดการ
เรียนรู ทําใหผู เรียนไดพัฒนาสมรรถนะ   
และการเรียนรูเต็มตามศักยภาพสงผลให
คุณภาพการจัดการเรียนรูสูงขึ้น เปนแบบอยาง   
ที่ดี  และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่น             
ในการสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

    

 
 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู 
        • ริเริ่ม คิดคน ปรับเปลี่ยน การออกแบบ 
การจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สามารถแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน เพ่ือใหผูเรียน       
มีความรู  ทั กษะ คุณลักษณะประจําวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะ 
ที่สําคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิด
และคนพบองคความรูดวยตนเอง และสราง
แรงบันดาลใจ และ เปนแบบอยางที่ดี            
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู   
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
          • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู           
ที่สามารถแกไขปญหาในการจัดการเรียนรู 
ทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู และทํางานรวมกัน มีกระบวนการคิด                  
และคนพบองคความรูดวยตนเอง และสราง
แรงบันดาลใจ เผยแพรและขยายผลนวัตกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนแบบอยางท่ีด ี
และสามารถให คํ า ป รึ ก ษ า กั บ ผู อื่ น      
สรางการเปลี่ยนแปลงในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 
  1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
        • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู สามารถแกไข
ปญหาในการเรียนรูของผูเรียน และทําให ผูเรียน 
มีทักษะการคิดและสามารถสรางนวัตกรรมได 
เผยแพรและขยายผล สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เปนแบบอยางที่ดี และสามารถใหคําปรึกษา             
กับผูอ่ืนในการสรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

  1.5 วัดและประเมินผลการเรียน 
           • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน      
การเรียนรู และนําผล การวัดและประเมินผล 
การเรียนรูมาใชแกไขปญหาการจัดการเรียนรู 
เพื่อใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เปนแบบอยางที่ดี และสามารถใหคําปรึกษา            
กับผูอื่น ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   1.6 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือ
วิจัยเพ่ือแกไขปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู 
        • มีการริเริ่ม คิดคน วิเคราะห สังเคราะห 
และหรือวิจัย เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนา   
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน และนําผลการศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยมาใช
แกไขปญหา หรือพัฒนา ปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
การ จัดการ เ รี ยนรู เ พ่ื อพัฒนาคุณภาพ       
การจัดการเรียนรูใหสูงขึ้น มีการเผยแพร
และขยายผล นวัตกรรมและงานวิจัย       
จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 
เปนแบบอยางที่ดี และสามารถคําปรึกษากับผูอื่น 
ในการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัย 
เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู 
  1.7 จัดบรรยากาศที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
          • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
การจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคลอง
กับความแตกตางผู เรียนเปนรายบุคคล 
สามารถแกไขปญหาการเรียนรู และสราง
แรงบันดาลใจ ส งเสริม และพัฒนาผู เรียน              
ใหเกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน 
ทั กษะการเรี ยนรู และนวั ตกรรม ทั กษะ                    
ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เปนแบบอยาง
ที่ดีและสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นในการจัด
บรรยากาศที่สงเสริมและพฒันาผูเรียน 
 

    

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

   1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผูเรียน 
          • มีการอบรมบมนิสัยใหผู เรียน        
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และคานิยมความเปนไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม 
คิดคน พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบการดําเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ คํ านึ งถึ งความแตกต าง                   
ของผูเรียนเปนรายบุคคล และสามารถแกไขปญหา       
และพัฒนาผู เรี ยนได  เป นแบบอย างท่ีดี                    
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นในการอบรม    
และพัฒนา คุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน 

     

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู     
    2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา  
           • มีการริเริ่ม คิดคน พัฒนา ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบ การจัดทําขอมูล สารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา ใหมีขอมูลเปนปจจุบัน เพ่ือใช           
ในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหา
และพัฒนา คุณภาพผูเรียน เปนแบบอยางที่ดี
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
    2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
         • มีการใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผูเรียนรายบุคคลและประสานความรวมมือ
กับผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อพัฒนาและแกไข
ปญหาผูเรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรม 
เชิ งสร างสรรคดวยวิ ธีการที่ หลากหลาย               
ในการดูแลชวยเหลือผูเรียน เปนแบบอยางที่ดี
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได    
    2.3 ปฏิบัติ งานวิชาการ และงานอื่น  ๆ                
ของสถานศึกษา 
            • รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ       
ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา รูปแบบหรือแนวทาง               
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เปนแบบอยาง
ที่ด ีและสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติไดต่ํา
กวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติไดต่ํา
กวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได

ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติไดสูง
กวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

    2.4 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง 
ภาคีเครอืขาย และหรือสถานประกอบการ 
          •  ก ารประสานความร วมมื อกั บ
ผู ปกครอง ภาคี เครือข าย และหรือสถาน
ประกอบการ เ พ่ือ ร วม กันแก ไขปญหา             
และพัฒนาผู เ รียน  เป นแบบอย างที่ ดี            
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

    

 

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

    3.1 พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ ทักษะ 
โดย เฉพาะอย า งยิ่ งก าร ใชภ าษา ไทย       
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู และความรอบรูในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน เปนแบบอยางที่ดี สามารถ
ให คํ าปรึ กษากั บผู อื่ น  และเป นผู นํ า                  
ในวงวิชาชีพ 
     3.2 มีสวนรวม และเปนผูนําในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
         • นําผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู     
ทางวิชาชีพมาใชเพื่อแกไขปญหา และสราง
หรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรม การจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ
สูงข้ึน เปนแบบอยางท่ีดีสามารถใหคําปรึกษา 
กับผูอื่น และเปนผูนําในวงวิชาชีพ 
    3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะ             
ที่ไดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช        
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู การพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู ที่มีผลตอคุณภาพผูเรียน 
เปนแบบอยางที่ดี สามารถใหคําปรึกษา  
กับผูอื่น เปนผูนําและสรางการเปลี่ยนแปลง          
ในวงวิชาชีพ 
 

    

 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
(40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

สรางการเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได
ตามระดับฯ           
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
     พิจารณาจากการดําเนินการที่ ถูกตอง 
ครบถวน เปนไปตาม ระยะเวลาที่ กําหนดไว            
ในข อตกลง และสะท อนให เห็ นถึ งระดับ             
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ เป าหมาย             
เชิงปริมาณไดครบถวน ตามขอตกลง และมี
ความถูกตอง เชื่อถือได 

    

     2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ เป าหมาย               
เชิงคุณภาพไดครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได      
และปรากฏผลต อคุ ณภาพผู เ รี ยนได             
ตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ............. คะแนน 

 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
 
 
1. จุดเดน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. จุดท่ีควรพัฒนา 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. ขอคิดเห็น 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

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

ตําแหนง.................................................. 
วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PA 3/ส 
 

 
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  

ตําแหนงครู  
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 
รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะ..................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............... บาท สถานศึกษา........................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ....................................จังหวดั................................. 
ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด   ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

ผลการประเมิน 

การประเมินขอตกลงในการพัฒนางาน 
คะแนน

เต็ม 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 หมายเหตุ 

สวนที่  1 ขอตกลงในการพัฒนางาน 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

60    เกณฑผานตองได
คะแนนจากกรรมการ
แตละคน ไมต่ํากวา

รอยละ 70 
 

สวนที่  2 ขอตกลงในการพัฒนางาน     
ที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนา
ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

40    

รวม     
 
สรุปผลการประเมินทั้ง 2 สวน จากกรรมการ 3 คน   ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 
 
 

     (ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการผูประเมิน 
          (................................................) 
      วันท่ี......เดือน......................พ.ศ. .... 
 
 

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

 
 
 
 

 
  

สําหรับกรรมการประเมิน 



รูปแบบการจัดทําไฟลวีดิทัศนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินตาํแหนงและวิทยฐานะขาราชการ 
หรือพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2565 

(ขาราชการหรือพนักงานครู)  
 

๑. ไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน 
กําหนดใหมีรูปแบบการจัดทําและคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้
๑.๑ เปนไฟลวีดิทัศนที่ขาราชการหรือพนักงานครูไดจัดทําขึ้นหลังจากที่ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ในหนวยการเรียนรูใดหนวยการเรียนรูหนึ่งแลว โดยขาราชการหรือพนักงานครูสามารถเลือกไดวาจะนําไฟล 
วีดิทัศนบันทึกการสอน ในหองเรียนใด คาบใด มานําเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูในหนวย
การเรียนรู ตามระดับการปฏิบัติ ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินไดเปนอยางดี ท้ังนี้  
วีดิทัศนที่นําเสนอตองสามารถสะทอนสมรรถนะของขาราชการหรือพนักงานครู ในการใชศาสตรและศิลป 
ในวิชาชีพครู หรือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามประเด็น ที่ทาทายในการจัดการเรียนรู ตามบริบทของ
สถานศึกษาที่ไดทําขอตกลงในการพัฒนางานไวกับผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู กิจกรรมระหวางการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ ในการเรียนรู การมีสวนรวม
ของผูเรียน การวัดและประเมินผล โดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

๑.๒ การถายทําวีดิทัศนบันทึกการสอน  
      กําหนดใหมีรูปแบบและลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี ้
       ๑) รูปแบบการจัดทําไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน ตองเปนการบันทึกระหวางปฏิบัติการจัดการเรียนรู

ตามสภาพจริงในสถานท่ีจัดการเรียนรู ทั้งในรูปแบบหองเรียนทั่วไป หรือหองเรียนนอกสถานที่ หรือการจัดการเรียนรู
ในรูปแบบอื่น ๆ ในสถานการณที่ไมปกติ เชน หองเรียนออนไลน เปนตน โดยใหใชกลองถายทําแบบตัวเดียว 
(Single video camera) อาจมีผูชวยในการบันทึกได สามารถปรับหรือเลื่อนมุมกลองไดตามความเหมาะสม 
สามารถดึงภาพใหใกลหรือไกล (Zoom) หรือหมุนกลองซาย-ขวา (Panning) ได แตไมมีการเดินกลองตามครู
หรือนักเรียน ไมมีการหยุดการถายทํา (One - Take recording) เนนภาพที่เห็นภาพรวมการสอนของครู 
พฤติกรรมของผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศชั้นเรียน ไมมีสวนนําใด ๆ 
ของวีดิทัศน (No Title) ไมมีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก (ยกเวน เสียงอันเกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู) 
ไมมีการตัดตอ (Un - Editing) และไมมีการแตงเติมภาพดวยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น 

   การตั้งกลองในการถายทําสามารถตั้งกลองมุมใดของสถานที่จัดการเรียนรูก็ได ตามบริบท  
ในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยสามารถดึงภาพใหใกลหรือไกล (Zoom) เพ่ือแสดงใหเห็นภาพรวม 
ทั้งหองหรือสถานที่ในการจัดการเรียนรูไดชัดเจนมากท่ีสุด โดยการถายทําภาพและเสียงของครูและนักเรียน 
ระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมีความชัดเจนมากพอที่จะแสดงใหเห็นและเขาใจสภาพบรรยากาศการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูของครูไดอยางแมนตรง ตามสภาพการจัดการเรียนรูจริง โดยขาราชการหรือพนักงานครู 
อาจใชไมโครโฟน ในระหวางการสอน/การจัดการเรียนรูดวยก็ได นอกจากนี้ใหคํานึงถึงแสงสวางของพ้ืนที่ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งจะทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนและเขาใจสภาพการจัดการเรียนรูตามสภาพจริงไดอยางถูกตอง  

   กรณีที่ ขาราชการหรือพนักงานครูมีความจําเปนตองนําเสนอการจัดการเรียนรู 
แบบออนไลน ใหดําเนินการตามรูปแบบขางตน โดยใหมีการบันทึกภาพและเสียงผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส 
ที่ใชสอน/จัดการเรียนรู ตลอดคาบการสอน 

๒) เนื้อหาของไฟลวีดิทัศน อาจไดมาจากการเปดชั้นเรียนตามปกติ หรือตามกระบวนการ 
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพที่เปนธรรมชาติ เนนการถายภาพหรือบันทึกภาพที่ใหเห็นภาพองครวม  
ของผูเรียนครบทุกคน บรรยากาศสถานที่จัดการเรียนรู กิจกรรมเริ่มตนตั้งแตครูเริ่มจัดการเรียนรูจนสิ้นสุด 
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยสมบูรณของครูผูสอน โดยใหยึดตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนสําคัญ 
สําหรับความยาวของไฟลวีดทิัศนใหเปนไปตามเงื่อนไขการกําหนดเวลาของคาบการสอนของสถานศึกษา 



 
๓) ลักษณะสําคัญทางเทคนิคของไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน 
    (๑) ความละเอียดของไฟลวีดิทัศน ตองมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 

ประเมินไดตามสภาพการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริง 
    (๒) ประเภทของไฟลวีดิทัศน ตองเปนไฟล mp4 (กรณีไมสามารถบันทึกเปนไฟล mp4 ได 

ใหสามารถแปลงไฟลอ่ืนเปนไฟล mp4 ได โดยไมถือเปนการตัดตอ) 
    (๓) ความยาวของไฟลวีดิทัศน ใหเปนไปตามแผนจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริง หรือเปนไปตาม 

คาบการสอน ตามบริบทการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา โดยรวมแลวไมเกิน 60 นาที 
      โดยใหขาราชการหรือพนักงานครู สงไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน จํานวน ๑ ไฟล เทานั้น  

๒. ไฟลวีดิทัศนท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู  
ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีเสนอ กําหนดใหมีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้

    ๒.๑ เปนไฟลวีดิทัศนที่ใชประกอบไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน ที่เปดโอกาสใหขาราชการหรือ
พนักงานครูสามารถนําเสนอเบื้องหลังการทํางานของขาราชการหรือพนักงานครู ตามบริบทของนักเรียน 
หองเรียน สถานที่จัดการเรียนรู และวิชา/สาขาวิชา/กลุมสาระการเรียนรูที่ขาราชการหรือพนักงานครู
รับผิดชอบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาไดพบสภาพปญหาในการจัดการเรียนรู หรือมีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ประเด็นการพัฒนาผูเรียน กระบวนการ และผลลัพธการเรียนรู ที่สะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานวิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน แสดงใหเห็นวา เกิดผลการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ตามไฟล
วีดิทัศนบันทึกการสอนที่เสนอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู  ตามขอ ๑ โดยอาจนําเสนอรองรอย 
การดําเนินการตามกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพที่เกิดจากการทํางานรวมกับเพ่ือนครู ผูบริหาร 
ศึกษานิเทศก กลยุทธการออกแบบการพัฒนาและหรือการแกปญหาผูเรียน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล 
หรืออาจนําเสนอวิธีการแกปญหาหรือการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ (Intervention) ก็ได 

    ๒.๒ การถายทําวีดิทัศนที่แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู 
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่เสนอ 

กําหนดใหมีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี ้
๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟลวีดิทัศนท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 

ในการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่เสนอ ตองเปนการบันทึกภาพขาราชการหรือพนักงานครู 
ซึ่งเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูในไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน เปนผูนําเสนอจริงแบบปรากฏตัวและบรรยาย 
ดวยตนเองเทานั้น โดยการนําเสนอใหเปนลักษณะการอธิบายการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานของตนเอง 
ซึ่งขาราชการหรือพนักงานครู จะตองรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนําเสนอทุกกรณี และตอง
ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา ระหวางการนําเสนอ หรือการบรรยาย ใหมีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง  
หรือภาพเคลื่อนไหวได ตองไมมีสวนนํา (Title) ไมมีดนตรีประกอบ ไมมีเสียงพิเศษที่สรางข้ึน (No sound effect) 
ไมมีการซอนตัวอักษรระหวางการนําเสนอ ทั้งนี้ อาจใชการนําเสนอผานโปรแกรมการนําเสนอตาง ๆ ไดแก 
โปรแกรม PowerPoint, Keynote, Google Slides หรือโปรแกรมการนําเสนออ่ืน ๆ ก็ได 

๒) ลักษณะทางเทคนิคของไฟลวีดทิัศนที่แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 
ในการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่เสนอ 

(๑) ความละเอียดของไฟลวีดิทัศน ตองมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะสามารถ 
ประเมินไดตามสภาพการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริง 

(๒) ประเภทของไฟลวีดิทัศน ตองเปนไฟล mp4 (กรณีไมสามารถบันทึกเปนไฟล 
mp4 ได ใหสามารถแปลงไฟลอ่ืนเปนไฟล mp4 ได โดยไมถือเปนการตัดตอ) 

(๓) ความยาวของไฟลวีดิทัศน ไมเกิน ๑๐ นาที  
 



๓. ไฟลดิจิทัลผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีเสนอ  
    กําหนดใหมีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะทางเทคนิค ดังนี ้
    ๓.๑ ไฟลดิจิทัลผลลัพธการเรียนรูของผู เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู  เปนไฟลวีดิทัศน  

ที่ขาราชการหรือพนักงานครูไดนําเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของผูเรียนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัด 
การเรียนรูเพ่ือการพัฒนาผูเรียน อาจปรากฏในคาบหรือภายหลังจากการจัดการเรียนรูนั้น ซึ่งผลลัพธการเรียนรู
ของผูเรียน อาจมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทาทายที่ไดทําขอตกลงในการพัฒนางานไวกับผูอํานวยการ
สถานศึกษา โดยไฟลวีดิทัศนดังกลาวใหมีรายละเอียดขององคประกอบยอยที่ใชเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ จากนั้น 
ใหขาราชการหรือพนักงานครู นําเสนอผลงาน/รองรอย/ชิ้นงานของผูเรียนในกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู เพื่อการพัฒนาผูเรียน ซึ่งอาจจะสําเร็จมากหรือสําเร็จนอยก็ได แตใหนําเสนอ
อยางนอยรอยละ ๗๕ ของกลุมเปาหมาย อยางสมเหตุสมผล นาเชื่อถือ โดยผลงานของผูเรียนอาจมีได
หลากหลายรูปแบบ และนําเสนอผลงานของผูเรียน เปนรายบุคคลหรือรายกลุม ที่ประสบความสําเร็จและอาจ
นําเสนอที่ยังไมประสบความสําเร็จ ซึ่งจะทําใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 

    ๓.๒ การสงไฟลดิจิทัลผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู ใหขาราชการ 
หรือพนักงานครู สามารถสงผลงานหรือผลการปฏิบัติของผูเรียน ไดหลายรูปแบบ เชน ไฟลวีดิทัศน ไฟลภาพ 
หรือไฟล PDF รวมแลวไมเกิน ๓ ไฟล ดังนี ้

๑) กรณีเสนอไฟลวีดิทัศน กําหนดใหมีรูปแบบและลักษณะทางเทคนิค ดังนี ้
(๑) ความละเอียดของไฟลวีดิทัศน ตองมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะสามารถ 

ประเมินไดตามสภาพการจัดการเรียนรูที่เกิดข้ึนจริง โดยสามารถติดตอได และสามารถใสคําบรรยายดานลาง 
ของวีดิทัศนได 

(๒) ประเภทของไฟลวีดิทัศน ตองเปนไฟล mp4 (กรณีไมสามารถบันทึกเปนไฟล 
mp4 ได ใหสามารถแปลงไฟลอ่ืนเปนไฟล mp4 ได โดยไมถือเปนการตัดตอ) 

(๓) ความยาวของไฟลวีดิทัศน ไมเกิน ๑๐ นาที 
๒) กรณีเสนอเปนไฟลเอกสารในรูปแบบ PDF ตองมจีํานวนไมเกิน ๑๐ หนา 
๓) กรณีเสนอเปนไฟลรูปภาพ ใหเสนอเปนไฟล JPG, PNG หรือ PDF จํานวนไมเกิน 10 หนา 

(ขนาด A4) โดยแตละหนามีจํานวนไมเกิน 6 ภาพ พรอมคําอธิบายใตรูปภาพ 
ทั้งนี้ ในการสงไฟลดิจิทัลดังกลาว หากสงเปนไฟลวีดิทัศนใหสงไดเพียง ๑ ไฟล และสามารถ 

สงไฟลเอกสาร หรือไฟลรูปภาพ ไดอีกไมเกิน ๒ ไฟล หากจะเสนอเปนไฟลดิจิทัลที่ไมใชไฟลวีดิทัศนสามารถ  
สงไดไมเกิน ๓ ไฟล 

 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

  



แนวทางการดําเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน 
สําหรับผูดํารงตําแหนงครู 

*********************************** 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศกึษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ
ในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน สําหรับผูดํารงตําแหนงครู โดยใหผูดํารงตําแหนงครูที่มีผลการพัฒนางาน                      
ตามขอตกลงไมครบตามจํานวนรอบการประเมิน ที่กําหนดไว ในหมวด 3 และ หมวด 4 แลวแตกรณี            
สามารถนําผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป  ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ                            
(ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ที่ผานเกณฑการตัดสิน ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมิน 
ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือนําผลการประเมินผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน าที่  (3 ด าน 13 ตั วชี้ วัด) ที่ ผ านเกณฑการตั ดสิ น                                     
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครู              
และบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน พ.ศ. 2561               
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 แลวแตกรณี มารายงานรวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
เพ่ือใชเปนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานได ดังนั้น เพ่ือให
มีความชัดเจนในการดําเนินการประเมินและการรายงานผลการประเมินดังกลาว จึงใหคณะกรรมการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ดําเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน                       
นับถึงวันทีย่ื่นคําขอ (ตามแบบ วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงาน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐                 
หากมีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสิน ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ก็สามารถนํามารวมกับ                  
ผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ได สําหรับผูดํารงตําแหนงครู ที่มีผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจาก                       
การปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) ตามแบบ วฐ.2 ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
การประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงครู 
เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ที่ไดประเมินรายปการศึกษาไวแลว 
และมีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสิน จํานวน 2 ปการศึกษา หรือ 1 ปการศึกษา แลวแตกรณี                  
สามารถนํามานับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ได ดังนี ้ 

ก. การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
   1. กรณีผูดํารงตําแหนงครู ประสงคจะนําผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ป
ติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี               
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน                  
ตามขอตกลง (PA)  

1.1 ใหคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ดําเนินการประเมินผลงาน           
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ปติดตอกันดังกลาว เฉพาะในสวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน              
ตามคูมือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบทาย                
ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 นําผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ที่ผาน
เกณฑการตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และสรุปคะแนนที่ไดในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 



(1) ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (ผลการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ ก.ท.                      
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี                  
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน

ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง   
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
    และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี ้  

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ระหวางวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ ..... 

กรรมการคนที่ 2 รอยละ.... 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ..... 

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
2. กรณีผูดํารงตําแหนงครู ประสงคจะนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) 

ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการ                  
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อน      
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน                
ตามขอตกลง (PA) 

ใหนําผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่                     
9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 ที่ไดประเมินรายปการศึกษาไวแลว และมีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสิน 
จํานวน 2 ปการศึกษา มาสรุประดับคุณภาพที่ได ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี ้

(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (3 ดาน 13 ตัวชี้ วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.                 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561             
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

 



รายการประเมิน 
ปการศึกษา .... 

ระดับคุณภาพที่ได 
ปการศึกษา .... 

ระดับคุณภาพที่ได 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู 
       1 .2 .1  การออกแบบหน วย            

การเรียนรู 
                   1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู /แผนการจั ด การศึ กษาเฉพาะบุ คคล 
(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IP)/แผนการจัด
ประสบการณ 
                   1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรยีนรู 
                   1.2.4 คุณภาพผูเรียน  

1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

  

ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ           

และเอกสาร ประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา  

  

ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 การพัฒนาตนเอง  
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

  

สรุป ผลการประเมิน  ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี ้  

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ระหวางวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน                    
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ ..... 

กรรมการคนที่ 2 รอยละ.... 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ..... 

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 
 

 
 
 
 

 



ข. การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) 
    1. กรณีผูดํารงตําแหนงครู  ประสงคจะนําผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง                          
2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.              
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี               
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน                  
ตามขอตกลง (PA) 

1.1 ใหคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ดําเนินการประเมินผลงาน             
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ปติดตอกันดังกลาว เฉพาะในสวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน                     
ตามคูมือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที ่(คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบทายประกาศ 
ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหม ี                  
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 นําผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ที่ผานเกณฑ
การตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และสรุปคะแนนที่ไดในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี ้

(1) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (ผลการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ ก.ท.                   
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหม ี          
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รายการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

เกณฑผาน 
รอยละ 

คะแนน 
ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
    และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
    และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี ้  

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 
ระหวางวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ ..... 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ.... 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ..... 

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
 
 
 



2. กรณีผูดํารงตําแหนงครู ประสงคจะนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) 
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการ                    
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อน                  
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน
ตามขอตกลง (PA) 

ใหนําผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
ที่ไดประเมินรายปการศึกษาไวแลว และมีผลการประเมินผานเกณฑการตัดสิน จํานวน 1 ปการศึกษา                   
มาสรุประดับคุณภาพที่ได ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี ้

(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.                 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561                 
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 

รายการประเมิน ปการศึกษา........ / ระดับคุณภาพท่ีได 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
           1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
           1.2 การจัดการเรียนรู 
                 1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
                 1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ แผนการสอน
รายบุคคล (IP)/ แผนการจัดประสบการณ 
                 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
                 1.24 คุณภาพผูเรียน  
           1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี          
ทางการศึกษา และแหลงเรียนรู  
           1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
           1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

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

 
 

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

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

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

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

................ 
ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
           2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  
           2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจํา
ชั้นเรียนหรือประจําวิชา  

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

 
ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
           3.1 การพัฒนาตนเอง 
           3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

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

สรุป ผลการประเมิน  ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
 
 



(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี ้  

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ระหวางวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... ตองไดคะแนนจากกรรมการ 

แตละคนไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ ..... 

กรรมการคนที่ 2 รอยละ.... 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ..... 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ระหวางวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ ..... 

กรรมการคนที่ 2 รอยละ.... 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ..... 

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
แนวทางการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ดานท่ี 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชัน้เรียน และดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรฐานทั่วไปกําหนดใหมีการประเมิน 2 ดาน 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน  
ดานที่ 2 ดานผลลพัธการเรียนรูของผูเรียน 
โดยจําแนกออกเปน 5 หองเรียน มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน วิธีการประเมิน  

และเกณฑการตัดสิน ดังนี ้
1. หองเรียนของผูขอรับการประเมิน แบงเปน 4 หองเรียน ดังนี ้

1.1 หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน  
1.2 หองเรียนปฐมวัย  
1.3 หองเรียนการศึกษาพิเศษ  
1.4 หองเรียนสายวิชาชีพ 

2. องคประกอบการประเมิน  
การประเมินดานท่ี 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

แบงเปน 8 ตัวบงชี้ ดังนี ้
(1) ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน  
(2) ผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม  
(3) ผูเรียนไดสรางความรูเองหรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู  
(4) ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  
(5) ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู  
(6) ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู  
(7) ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม  
(8) ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 
 
 
 
 
 



การประเมินดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบงเปน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครู 
(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)  

 ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 
(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  

 ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 
(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - function Skis)  

 ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 
3. เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
4 คะแนน 

 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
 

เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
4. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน  
ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรู และการจัดการชั้นเรียน 

โดยพิจารณาจาก 
(1) แผนการจัดการเรียนรู ท่ีใช จัดการเรียนรู ตามที่ปรากฏในไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน             

ในวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งผูขอไดจัดทําขึ้นและนําไปใชสอนจริงในชวงที่ดํารงตําแหนงคร ู                
หรือดํารงวิทยฐานะ แลวแตกรณ ี

(2) ไฟลวีดิทัศน จํานวน 2 ไฟล ประกอบดวย 
 1) ไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน ที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะ                 

ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูที่เสนอตาม (1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท.              
และ ก.อบต. กําหนด 

 2) ไฟลวีดิทัศน ท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ท่ีมา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู ตาม (1) 
 
 
 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินดานท่ี 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน                  

โดยพิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผูเรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน           
ตามไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน ที่เสนอไวในดานที่ 1 โดยใหนําเสนอในรูปแบบไฟลดิจิทัล เชน ไฟลวีดิทัศน 
ไฟลภาพ หรือไฟล PDF 

 
5. เกณฑการตัดสิน 

ผูผานการประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน และดานที่ 2  
ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน จะตองไดคะแนน ดังนี ้

วิทยฐานะครูชํานาญการ  จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 65  
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 70  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 75  
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ  จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 80 

 
 
  



แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  
ตําแหนงครู (ทุกวิทยฐานะ) 

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

ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ...............................รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู
................ 

 
1. ขอมูลทั่วไป  
ชื่อผูขอ นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล........................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน...................................................อายุ................ป ปเกษียณอายุราชการ........................ 
ตําแหนง.................................วิทยฐานะ.................................................... ตําแหนงเลขที่ .................................. 
สถานศึกษา..........................................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................
อําเภอ................................................................ จังหวัด...................................................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ ..........................................อัตราเงินเดือน ......................................................................บาท 
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่....... เดือน......................................พ.ศ. ............... 
เคยขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ ........ เดือน................... พ.ศ. ...........  
 
2. คุณวุฒ ิ 

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

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

3. มีวุฒิปริญญาเอก.................................วชิาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................................................... 
จากสถาบันการศึกษา............................................... เม่ือวันที่ .................................................................. 

 
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่........................ ออกใหเมื่อวันที่.........วัน/เดือน/ป ที่หมดอายุ ............ 
 
4. การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ในชวงระยะเวลายอนหลัง 3 รอบการประเมิน 

4.1 ภาระงาน  
 การรายงานในชวงระยะเวลาเปล่ียนผาน 

 ปฏิบัติการสอนชั้น/ระดับ....................รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู....................................  

ภาระงาน 
(จํานวนชั่วโมง/สัปดาห) 

ปการศึกษา
........... 

ปการศึกษา
.............. 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........... 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. .............. 

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน      

2. งานสงเสริมและสนบัสนนุการจัดการเรียนรู     

3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา     

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน     

รวมจํานวนชั่วโมง/สัปดาห     



 การรายงานในชวงระยะเวลาปกต ิ
 ปฏิบัติการสอนชั้น/ระดับ...............รายวิชา/วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู............................ 

ภาระงาน 

(จํานวนชั่วโมง/สัปดาห) 

 

รอบการประเมิน 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

รอบการประเมิน 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

รอบการประเมิน 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน    

2. งานสงเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู    

3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน    

รวมจํานวน.............................ชั่วโมง/สัปดาห 
 

4.2 ผลการพัฒนางานตามขอตกลง  
รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. .... ระหวางวันที่...... ถึงวันที.่........มีผลการประเมินรอยละ......... 
รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. .... ระหวางวันที่...... ถึงวันที่.........มีผลการประเมินรอยละ......... 
รอบที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. .... ระหวางวนัที่...... ถึงวันที่.........มผีลการประเมินรอยละ......... 

 

ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงครูที่ยื่นขอรับการประเมินชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานในปงบประมาณ พ.ศ. 
256๗ ใชผลการพัฒนางานตามขอตกลง 1 รอบการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ใชผลการพัฒนางาน               
ตามขอตกลง 2 รอบการประเมิน และตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 256๙ เปนตนไป ใชผลการพัฒนางาน               
ตามขอตกลง 3 รอบการประเมิน 

สําหรับผูดํารงตําแหนงครทูี่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส 
และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ
ครูชํานาญการหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิ เศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๗ เปนตนไป                        
ใชผลการพัฒนางาน ตามขอตกลง 1 รอบการประเมิน 
 

5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในชวงระยะเวลายอนหลัง 4 ป 
 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมเคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ที่หนักกวาภาคทัณฑ 
 เคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ

หนักกวาภาคทัณฑ ในป พ.ศ. .... (วันที่.... เดือน..........................พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน...................พ.ศ. ....) 
ตามคําสั่ง....................ที่................เรื่อง..................................... สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

 

6. การใชเงื่อนไขลดระยะเวลา ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
 ไมขอใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ผูดํารงตําแหนงครู ที่ประสงคจะใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะ                            
หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตองมีผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 4 รอบการประเมิน                         
การเลื่อนเงินเดือนลาสุดติดตอกันกอนยื่นคาํขอ และตองมีคณุสมบัติตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

 ไมเคยใชเงื่อนไขการลดระยะเวลา และประสงคจะใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะ                 
หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

 
 



 ตามเงื่อนไข 1.1 ความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ.............. 
วันที่ผานการทดสอบ.............................วันหมดอายุ......................... (ตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันที่ยื่นคําขอ) 

“1.1 เปนผูมีความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ B1 หรือ สําหรับครูผูสอน 
ในกลุมสาระตางประเทศ ตองมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกวาระดับ B2 โดยใหเทียบกับ
เกณฑการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ
การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพคร”ู 

 ตามเงื่อนไข 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ท่ีมีความยากลําบาก               
ตั้งแตวันที่ . . . . .......... ............... ถึงวันที่  . ........... .............. ..... (โดยตองปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ พิเศษ  
ไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่ยืน่คําขอ)  

 ตามเงื่อนไข 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.............. วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ............
หรือปริญญาเอก.........................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา................................ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
(ยกเวนสาขาทางดานการบริหารการศึกษา) และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 

 ตามเงื่อนไข 1.4 ผานการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับ 8) ซึ่งไดรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 

 เคยใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาแลว แตการขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ ประสงคจะขอใช
เงื่อนไขการลดระยะเวลาตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

 ตามเงื่อนไข 1.1 ความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ.............. 
วันที่ผานการทดสอบ.............................. วันหมดอายุ................................ (ตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันที่ยื่นคําขอ) 

“1.1 เปนผูมีความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ B1 หรือ สําหรับครูผูสอน 
ในกลุมสาระตางประเทศ ตองมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกวาระดับ B2 โดยใหเทียบกับ
เกณฑการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ
การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพคร”ู 

 ตามเงื่อนไข 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่มีความยากลําบาก 
ตั้งแตวันที่ . . . . .......... ............... ถึงวันที่  . ........... .............. ..... (โดยตองปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ พิเศษ  
ไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่ยืน่คําขอ) 

 ตามเงื่อนไข 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท............ วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา ..............
หรือปริญญาเอก..............................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา............................ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
(ยกเวนสาขาทางดานการบริหารการศึกษา) และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 

 ตามเงื่อนไข 1.4 ผานการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับ 8) ซึ่งไดรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 

ทั้งนี้ เงื่อนไขลดระยะเวลาดังกลาว ไมครอบคลุมถึงผูดํารงตําแหนงครู ที่ใชสิทธินับระยะเวลา
ทวีคูณ ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือประโยชน              
ในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 
 
 
 
 

 



7. ผูดํารงตําแหนงครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) 

หากประสงคใชสิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณ              
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ในการขอมีวิทยฐานะ              
ครชูํานาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ผูขอไดปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด.................................. 
ตั้งแตวันที.่...................................ถึงวันที่............................รวมเปนเวลา......ป...... เดือน...... วัน (ตองปฏิบัติ
หนาท่ีในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ) 

     ท้ังนี้ ผูดํารงตําแหนงครู ที่ใชสิทธินับระยะเวลาเวลาทวีคูณ ตามมาตรฐานทั่วไปดังกลาว เมื่อไดรับ 
การแตงตั้งใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแลว หากจะยายหรือไปชวยปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่พิเศษ
จะตองมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ดังกลาวไมนอยกวา 3 ป นับแตวันที่มีผลอนุมัติใหมีวิทยฐานะ                
หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 

8. ขอมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
    8.1 ดานท่ี 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณี 
นําขอมูลของผูขอเขาสูระบบ DPA ดังตอไปนี้ 

8.1.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง...............................................ในรูปแบบไฟล PDF จํานวน 
1 ไฟล  (ที่ ใช จัดการเรียนรู  ตามที่ปรากฏในไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/ 
กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งผูขอไดจัดทําขึ้นและนําไปใชสอนจริงในตําแหนงหรือวิทยฐานะที่ดํารงอยู) 

8.1.2 ไฟลวีดิทัศน ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู
ตาม 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

8.1.3 ไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน ที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูที่เสนอตาม 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล  

    8.2 ดานท่ี 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
          ไฟลดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผูเรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู                      

และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน จํานวนไมเกิน 3 ไฟล ในรูปแบบไฟลวีดิทัศน              
ไฟลภาพ หรือไฟล PDF ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

    8.3 ดานท่ี 3 ดานผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผูขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 
           ใหผูขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ในรูปแบบไฟล PDF 

เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณี นําขอมูล           
เขาสูระบบ DPA 

8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน ........... รายการ ดังนี้  
1) ชื่อผลงาน................................................................................................................ 
2) ชื่อผลงาน .............................................................................................................. 

8.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร  
          สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไดนําไปเผยแพร........................ 

และงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง 
วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสงบทความวิจัย 
ที่ตีพิมพเผยแพร ในรูปแบบไฟล PDF ใหระบุชื่อวารสาร.......................... เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) 
เว็บไซต...................................................................................  



 

9. การขอรับการประเมินในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน โดยใชผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรฐานท่ัวไปเดิมมารายงาน 

ผูดํารงตําแหนงครู ที่มีคุณสมบัติและประสงคจะยื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปนี ้               
ในชวงระเวลาเปลี่ยนผาน ใหยื่นคําขอตอผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                 
เพ่ือนําขอมูลเขาสูระบบ DPA 
                 9.1 การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)  
                    9.1.1 กรณีผูดํารงตําแหนงครู ประสงคจะนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง                  
2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                  
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหมี             
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเ พ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางาน                
ตามขอตกลง (PA) ใหรายงานผลที่เกิดกับผูเรียน และผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ดังนี ้

 (1) รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี  
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน 

ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง            

และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ระหวางวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ............. 

กรรมการคนที ่2 รอยละ............. 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ............. 

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 

 

 



9.1.2 กรณีผูดํารงตําแหนงครู ประสงคจะนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน     
13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการ 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)                
ใหรายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) และผลการพัฒนางาน              
ตามขอตกลง (PA) ดังนี้  

 (1) ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ. ๒)  
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานคร ู     
และบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น                  
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผานเกณฑการตัดสิน จํานวน ๒ ปการศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา............. 

ระดับคุณภาพที่ได 

ปการศึกษา......... 

ระดับคุณภาพที่ได 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

           1.2 การจัดการเรียนรู 
                 1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
                 1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู/แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ 
แผนการสอนรายบุคคล (IP)/ แผนการจัด
ประสบการณ 
                 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
                 1.2.4 คุณภาพผูเรียน 
           1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรยีนรู 
           1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
           1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
            2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  
            2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

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

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

ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
          3.1 การพัฒนาตนเอง  
          3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

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

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

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 

 
 
 



(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ระหวางวันที่.....เดือน.......พ.ศ......
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ....... 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ............. 

กรรมการคนที่ 2 รอยละ............. 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ............. 

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 

9.2 การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) 
                 9.2.1 กรณีผูดํารงตําแหนงครู ประสงคจะนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง                 
2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                       
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหม ี                   
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)                  
ใหรายงานผลที่เกิดกับผูเรียนและผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ดังนี ้

(1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงาน
ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข                 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี                       
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนนท่ีได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง              

และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  

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

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

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

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

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

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

 

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

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

  (2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหวางวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ. .... ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน

ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ............. 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ............. 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ............. 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหวางวันที่.....เดือน.... พ.ศ. ....
ถึงวันที่......เดือน............ พ.ศ. .... 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ............. 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ............. 
กรรมการคนที ่3 รอยละ............. 

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 

 



9.2.2 กรณีผูดํารงตําแหนงครู  ประสงคจะนําผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (3 ดาน                          
13 ตัวชี้วัด) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการประเมินผลงานขาราชการ               
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อน                     
วิทยฐานะสูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มารายงานเพ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางาน                
ตามขอตกลง (PA) ใหรายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด)                
และผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ดังนี้  

(1) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ตําแหนงครู รายปการศึกษา (วฐ. ๒)  
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานขาราชการหรือพนักงานคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงครู เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น                   
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผานเกณฑ จํานวน 1 ปการศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา........ 
ระดับคุณภาพที่ได 

ดานที่ 1 ดานการจัดการเรียนการสอน 
           1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร  
           1.2 การจัดการเรียนรู 
                 1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 
                 1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) /แผนการสอนรายบุคคล (IP) /แผนการจัดประสบการณ 
                1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 
                1.2.4 คุณภาพผูเรียน  
          1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหลงเรียนรู  
          1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
          1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

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

 

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

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

 

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

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

ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
           2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
           2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

 

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

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

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

ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
           3.1 การพัฒนาตนเอง  
           3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

 

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

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

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 

 
 
 
 
 
 
 



(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการตัดสิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....
ถึงวันที่......เดือน............. พ.ศ. .... ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน

ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ............. 

กรรมการคนที่ 2 รอยละ............. 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ............. 

ปงบประมาณ พ.ศ. ......... 

ระหวางวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....
ถึงวันที่......เดอืน............. พ.ศ. .... 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ............. 

กรรมการคนที่ 2 รอยละ............. 

กรรมการคนที่ 3 รอยละ............. 

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 
 

9.3 ขอมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  
9.3.1 ดานท่ี 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี
นําขอมูลของผูขอเขาสูระบบ DPA ดังตอไปนี้ 

(1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง................. ในรูปแบบไฟล PDF จํานวน 1 ไฟล  
(ที่ใชจัดการเรียนรู ตามที่ปรากฏในไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู  
ซึ่งผูขอไดจัดทําขึ้นและนําไปใชสอนจริงในตําแหนงหรือวิทยฐานะที่ดํารงอยู) 

(2) ไฟลวีดิทัศนที่แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู               
ตามขอ 1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล  

(3) ไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน ที่แสดงให เห็นถึ งระดับการปฏิบัติ ท่ีคาดหวัง 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูที่เสนอตาม (1)  
โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

9.3.2 ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ไฟลดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู                           

และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟลวีดิทัศนบันทึกการสอน จํานวนไมเกิน 3 ไฟล ในรูปแบบไฟลวีดิทัศน ไฟลภาพ 
หรือไฟล PDF ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

9.3.3 ดานท่ี 3 ดานผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 
ใหผูขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ในรูปแบบไฟล PDF           

เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ีนําขอมูลเขาสูระบบ DPA  
      (1) เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน......................... รายการ ดังนี้  

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



      (2) ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร 
          สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครู เชี่ยวชาญพิเศษ ไดนําไปเผยแพร.. .. .. .. .... .             

และงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสงบทความวิจัย
ที่ตีพิมพเผยแพร ในรูปแบบไฟล PDF ใหระบุชื่อวารสาร................................เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร 
(ISSN)................................................ เว็บไซต.................................................. 

 
 

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

ตําแหนง ครู 
ผูจัดทําคําขอ 

........./........................../............ 
 
ความเห็นของผูอาํนวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณ ี

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

 
 
 

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

ตําแหนง........................................... 
........./........................./............ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู ที่กําหนดนี้ เปนแบบคําขอ
เบื้องตน เพ่ือใหผูขอใชเปนแนวทางในการจัดเตรียมขอมูล และตรวจสอบ คุณสมบัติ กอนยื่นคําขอตอ
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลวแตกรณี เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษา    
หรื อผู อํ าน วยการศูนย พัฒนาเด็ กเล็ ก แล วแต กรณี  ตรวจสอบและรับรอง คุณสมบั ติ  รวมทั้ งหลั กฐาน                                                
ของผูขอกอนนําเขาสูระบบ DPA ตอไป ซึ่งการนําเขาขอมูลคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ                     
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระบบ DPA 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
 

หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
 

แบบประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ตําแหนงคร ู 
รับเงนิเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ......................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ..............................จังหวัด................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….......................................................................................................... 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง                
และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม  

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนรับรูและเขาใจบทเรียน  

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 

สําหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคาํถาม แบบฝก หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอท่ีจะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคาํถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือประสบการณเดิมกับ
การเรียนรูใหม 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหม อยางเหมาะสม
กับวัย สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย  

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
ตารางวเิคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการใหผูเรียนสรางความรูหรือสรางประสบการณใหม  

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด               
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการกระตุนหรือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอน
กลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนรูจากขอมูล สะทอนกลับของคร ู

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยางเหลานั้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน  

หรือเรียนรูตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการกํากับการเรียนรู และการเรียนรู แบบนําตนเองของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู 

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills)          
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก  

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิดหรือการปฏิบัติ  

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)     
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน  

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การนําเสนอความคิด  

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอนหรือฝกผูอ่ืน 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................นามสกุล...........................................ตําแหนงครู  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท   สถานศึกษา .......................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…...........................................................................................................…… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู   

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
     วันที่................เดือน.................พ.ศ. …......... 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล..........................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................อําเภอ...................................จังหวัด................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….........................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 

 

เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง             
และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสราง กิจกรรมหรือสื่อการเรยีนใหม ๆ ในบทเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสราง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม  ๆสงผลลัพธที่ด ี          
ตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพื้นฐาน 
สําหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม แบบฝก หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ  ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือประสบการณเดิม
กับการเรียนรูใหม 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ  สงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือประสบการณเดิม
กับการเรียนรูใหม (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหมอยางเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง  

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม    
จากการเรียนรูดวยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด             
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผูเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู                
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม  ๆสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนา ทักษะความเชี่ยวชาญ            
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน            
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมิน ระหวางเรียนรูสะทอนกลับ                 
ใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือใหผูเรียน
ปรับปรุงการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู (มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางที่ดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคดิหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการสรางบรรยากาศชั้นเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สามารถสรางบรรยากาศชั้นเรียน ท่ีชวยพัฒนา     
การเรียนรูของผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัต ิ

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหวางเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู           
แบบนําตนเอง 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ  สงผลใหผูเรียนสามารถกํากับ การเรียนรูและมีการเรียนรู
แบบนําตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู 

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)     
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบรูณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน  

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การนําเสนอความคิด) 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน            
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
         (..................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ....... 

 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล..........................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ..............................จังหวัด................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน….........................................................................................................…… 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรยีนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรยีนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรยีนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive 
Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
       

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (.....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล....................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อําเภอ.............................จังหวัด....................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……..........................................................................................................… 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง                
และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงค ของบทเรียน  

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ  ในการออกแบบโครงสราง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม ๆ  
ในบทเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน ท่ีสงผลตอผูเรียน              
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

  
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 

หองเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม แบบฝก        
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม ไมเพียงพอท่ีจะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงให เ ห็นถึงการคิดคนใชวิธีการใหม ๆ ใหผู เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู                   
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหมอยางชัดเจน 

(5 )  แสดงให เห็ นถึ งการปรับ เปลี่ ยนวิ ธี การ ให ผู เ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู                           
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหมอยางเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเองอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณ
ใหมจากการเรียนรูดวยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด               
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผูเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคดิคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน    
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมิน ระหวางเรียนรูสะทอน
กลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือใหผูเรียน
ปรับปรุงการเรียนรูอยางชัดเจน  

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อใหผูเรียน ปรับปรุงการเรียนรู           
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคตจิากครูผูสอน  

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยางเหลานั้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนา           
การเรียนรูของผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนท่ีชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน            
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรูแบบ
นําตนเองอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู
แบบนําตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน  
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 

ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทกัษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)   

ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ 

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะห วิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผู อ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน         
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย                 
การแกปญหาหลายข้ันตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหา
เชิงซอนหลายระดับ 

 

 
ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 

           (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ....................................................นามสกุล....................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........... อัตราเงนิเดือน ............ บาท  สถานศึกษา ...........................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อําเภอ...................................จังหวัด.................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน………........................................................................................................... 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรยีนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรยีนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรยีนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................................นามสกุล............................................ตําแหนงครู วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............. อัตราเงินเดือน ........... บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อําเภอ...................................จังหวัด.................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน………............................................................................................................. 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง              
และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสราง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม  ๆ             
ในบทเรียนอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 

หองเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพ้ืนฐาน 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน ใชคําถาม แบบฝก หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม ไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิม กับการเรียนรู
ใหมอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหม อยางเหมาะสมกับวัย             
สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่ชวยใหผูเรียนสรางความรูหรือไดประสบการณใหมจากการเรียนรู              
ดวยตนเองอยางชัดเจน  

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด                
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรูอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏบิัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม แบบทดสอบ 
การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมิน ระหวางเรียนรูสะทอน
กลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนรู
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรูผูเรียน
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรูตอเนื่องเพ่ิมเติม
ภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการชวยใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรูแบบนําตนเอง      
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู 

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู 

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional 
Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ     
การนําเสนอความคิด  

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน   
หรือฝกผูอื่น  

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใช ทักษะหลากหลาย                  
การแกปญหาหลายขัน้ตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอื่น การแกปญหาเชิงซอน
หลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (.....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...............................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...........................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ..........................................อําเภอ..............................จังหวัด................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…..........................................................................................................…… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรยีนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรยีนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรยีนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรยีนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (.....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
 

หองเรียนปฐมวัย 
แบบประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชัน้เรียน  
แบบประเมินดานที ่2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.............................................ตําแหนงคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............. อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ..............................จังหวัด...................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…............................................................................................................…… 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู (สาระที่ควรรูและประสบการณสําคัญ) ที่จัดใหผูเรียนเรียนรู หรือฝกฝน               
มีความถูกตอง และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางการจัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดลอม                  
และการประเมินผล) เปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อและแหลงเรียนรูประกอบแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไดเหมาะสม               
และชวยในการเรียนรู บรรลุวัตถุประสงคของการจัดประสบการณการเรียนรู 

(4) แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจ สาระการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 

หองเรยีนปฐมวัย 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม การสนทนาพูดคุย               
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนและตอบสนองผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

(3) มีการชวยเหลือผู เรียนที่ยังมีความรู  ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอ           
ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการใชเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง ความรู
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาท่ีสงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหมอยางเหมาะสม
กับวัย สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะที่หลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน การวาดภาพ 
การระบายสี การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัต ิ    
การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจ สาระการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผูเรียน 
(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 
(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบายขอผิดพลาด              
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 
(4) แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาเพ่ือกระตุนหรือสรางแรงจูงใจในการเรียนรู
ของผูเรียน 
(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาท่ีสงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาการและฝกทักษะตาง  ๆครบถวน ตามวัตถุประสงคการเรียนรู 

(2) ผูเรียนไดบูรณาการพัฒนาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณหรือการแกปญหาใหม ๆ  

(4) แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ และทักษะของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลสําเร็จหรือขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อน             
ของผูเรียนในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม             
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ ) 

(3) มีการนําผลการประเมินระหวางการเรียนรูสะทอนกลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียน
จากขอมูลสะทอนกลับของคร ู

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ                
จากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน                   
คิดวิเคราะห จากแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนท่ีชวยสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือใหเพ่ือนประเมินในระหวางเรียนหรือหลังเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษาหรือหาความรูเพ่ิมเติม ฝกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงเทคนิคหรือวิธีการแกปญหาในการกํากับการเรียนรู และสงเสริม              
การเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียนไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross -  functional 
Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน  

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย                  
การแกปญหาหลายข้ันตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหา
เชิงซอนหลายระดับ 

 

 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...............................................ตําแหนงคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท  สถานศกึษา ................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................อําเภอ................................จังหวัด................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของคร ู   

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน  
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู  
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
    

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล............................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อําเภอ..................................จังหวัด................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 

 

เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพิจารณาผลการปฏบิตั ิ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู (สาระที่ควรรูและประสบการณสําคัญ) ที่จัดใหผูเรียนเรียนรู หรือฝกฝน  
มีความถูกตอง และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางการจัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดลอม 
และการประเมินผล) เปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อและแหลงเรียนรูประกอบแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไดเหมาะสม และชวย
ในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของการจัดประสบการณการเรียนรู 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูใหม ๆ 

(5) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มการจัดประสบการณการเรียนรู ที่สงผลลัพธท่ีดี ตอการเรียนรู     
ของผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 

หองเรียนปฐมวัย 

สําหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม การสนทนาพูดคุย 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนและตอบสนองผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4)  แสดงให เห็นถึ งการริ เริ่ มใช วิธี การใหม  ๆ  ใหผู เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู                        
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

(5) แสดงให เห็นถึงการใชวิธีการใหม  ๆ สงผลใหผู เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู                       
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหมอยางเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะที่หลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน การวาดภาพ การระบายส ี
การจัดวางสิ่งของ แผนผังความคิด (Mind Mapping) การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมโีอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาดหรือความลมเหลว
ที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผูเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ  สงผลใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู (จัดประสบการณ                
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาการและฝกทักษะตาง ๆ ครบถวน ตามวัตถุประสงคการเรียนรู 

(2) ผูเรียนไดบูรณาการพัฒนาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณหรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม  ๆในการสงเสริมพัฒนาการและฝกทักษะใหกับผูเรียน                  
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ  สงผลใหผูเรียนไดรับการสงเสริม พัฒนาการและการฝกทักษะ 
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลสําเร็จหรือขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน           
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ )  

(3) มีการนําผลการประเมินระหวางการเรียนรูสะทอนกลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา            
การเรียนรูใหผูเรียนจากขอมูลสะทอนกลับของคร ู

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ จากครูผูสอน  

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน
คิดวิเคราะห จากแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการสรางบรรยากาศชั้นเรียนดวยวิธีการใหม ๆ ที่ชวยสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือใหเพ่ือนประเมินในระหวางเรียนหรือหลังเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษาหรือหาความรู เพ่ิมเติม ฝกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนริเริ่มเรียนรูและมีการเรียนรู แบบนําตนเอง 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ ที่สงผลใหผูเรียนริเริ่มเรียนรูและมีการเรียนรู แบบนําตนเอง 
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียนไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน  

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน       
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
         (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล..............................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรยีนรูของคร ู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
 

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.....................................................นามสกุล.................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .................................อําเภอ........................................จังหวัด................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู (สาระที่ควรรูและประสบการณสําคัญ) ท่ีจัดใหผูเรียนเรียนรู หรือฝกฝน 
มีความถูกตอง และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางการจัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดลอม 
และการประเมินผล) เปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อและแหลงเรียนรูประกอบแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ไดเหมาะสม             
และชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของการจัดประสบการณการเรียนรู 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ  ในการออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูใหม ๆ              
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงผลตอผูเรียน              
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 

หองเรียนปฐมวัย 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม การสนทนาพูดคุย     
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนและตอบสนองผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม ไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงให เ ห็นถึงการคิดคนใชวิธีการใหม ๆ ใหผู เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู                  
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหมอยางชัดเจน 

(5 )  แสดงให เห็ นถึ งการปรับ เปลี่ ยนวิ ธี การ ให ผู เ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู                    
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหม อยางเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะที่หลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนผังความคิด 
(Mind Mapping) ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม                    
จากการเรียนรูดวยตนเองอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม     
จากการเรียนรูดวยตนเอง (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด                 
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู            
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาการและฝกทักษะตาง  ๆครบถวน ตามวัตถุประสงคการเรยีนรู 

(2) ผูเรียนไดบูรณาการพัฒนาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณหรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสงเสริมพัฒนาการ และฝกทักษะใหกับผูเรียน
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการสงเสริมพัฒนาการ และฝกทักษะใหกับผูเรียน 
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลสําเร็จหรือขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อน                       
ของผูเรียนในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม               
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ  

(3) มีการนําผลการประเมินระหวางการเรียนรู 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือสงเสริม               
และพัฒนาการเรียนรูอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อใหผูเรียน มีพัฒนาการ
และสามารถเรียนรูได (จัดประสบการณท่ีมีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางที่ดีในการใชภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคต ิจากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนให
ผูเรียนคิดวิเคราะห จากแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสรางบรรยากาศชั้นเรียน ท่ีชวยสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนอยางชัดเจน 

5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยสงเสริม พัฒนาการและการเรียนรู      
ของผูเรียน (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

  
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือใหเพ่ือนประเมินในระหวางเรียนหรือหลังเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษาหรือหาความรูเพ่ิมเติม ฝกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู และมีการเรียนรู
แบบนําตนเองอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู
แบบนําตนเอง (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน  
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนทั้ง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)   

ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาท่ีซับซอน เชน การแกปญหาท่ีตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .… 

 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.....................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................อําเภอ...................................จังหวดั................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรยีนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบรูณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศึกษาปฐมวัย 
 

 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.................................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศกึษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .....................................อําเภอ...................................จังหวัด.................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) สาระการเรียนรู (สาระที่ควรรูและประสบการณสําคัญ) ที่จัดใหผูเรียนเรียนรู หรือฝกฝน    
มีความถูกตอง และตรงตามหลักสูตร 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางการจัดประสบการณการเรียนรู (กิจกรรม สื่อ สภาพแวดลอม 
และการประเมินผล) เปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อและแหลงเรียนรูประกอบแผนการจัดประสบการณการเรียนรูไดเหมาะสม และชวย
ในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของการจัดประสบการณการเรียนรู 

(4) แสดงให เห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู ใหม ๆ                 
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได                    
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 

หองเรียนปฐมวัย 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม การสนทนาพูดคุย 
หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(2) มีการเขาถึงผูเรียนและตอบสนองผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 
(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 
(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม       
อยางชัดเจน 
(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได            
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหมอยางเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะที่หลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนผังความคิด 
(Mind Mapping) ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่ชวยใหผูเรียนสรางความรูหรือไดประสบการณใหมจากการเรียนรู                 
ดวยตนเองอยางชัดเจน  

(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได                  
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบายขอผิดพลาด หรือความลมเหลว            
ที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได                 
(จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาการและฝกทักษะตาง ๆ ครบถวน ตามวัตถุประสงคการเรยีนรู 

(2) ผูเรียนไดบูรณาการพัฒนาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณหรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการสงเสริมพัฒนาการและทักษะที่พัฒนาขึ้น สามารถสราง
การเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (จัดประสบการณที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตผลสําเร็จหรือขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน            
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม                
การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลการปฏิบัติ ฯลฯ  

(3) มีการนําผลการประเมินระหวางการเรียนรูสะทอนกลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนรูอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (จัดประสบการณ     
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางที่ดีในการใชภาษา พฤติกรรมการแสดงออก และเจตคติ จากครูผูสอน  

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง  

(3) ใชแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน
คิดวิเคราะห จากแหลงเรียนรูหรือสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยสงเสริมพัฒนาการ                      
และการเรียนรูของผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (จัดประสบการณ      
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการริเริ่มกิจกรรมการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือใหเพ่ือนประเมินในระหวางเรียนหรือหลังเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษาหรือหาความรูเพ่ิมเติม ฝกฝน 
ภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการชวยใหผูเรียนริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู และมีการเรียนรูแบบนําตนเอง
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (จัดประสบการณ     
ที่มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู 

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบตัสิะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross -  functional Skills)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผู อ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน                          
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา                  
หลายขั้นตอน การแกปญหาท่ีตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ......................................................นามสกุล..............................................ตําแหนงครู วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ..............................จังหวัด....................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……..............................................................................................................… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
 

หองเรียนการศึกษาพิเศษ 
แบบประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 

 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..........................................................นามสกุล......................................ตําแหนงคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................อําเภอ.................................จังหวัด.................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……..............................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ท่ีจัดใหผูเรียนเรียนรู หรือฝกฝน 
มีความถูกตอง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะ การศึกษาพิเศษ 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน  

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนรับรูและเขาใจบทเรียน  

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 

หองเรยีนการศึกษาพิเศษ 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม แบบฝก              
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพื่อจําแนกและเขาถึงผูเรียน ที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิม          
กับการเรียนรูใหม 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือทักษะ หรือประสบการณใหม
อยางเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรู หรือทักษะ หรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพื่อใหผูเรียนสรางความรู หรือทักษะ หรือสรางประสบการณใหมได 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ ในรูปแบบตาง ๆ  หรืออธิบาย หรือแสดงออก
ถึงขอผิดพลาดหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือกระตุนหรือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน  

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะท่ีไดรับการพัฒนาในสถานการณหรือการแกปญหาใหม ๆ   

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียน  

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอน
กลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนรู จากขอมูลสะทอนกลับ 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง  

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือสรางบรรยากาศชั้นเรยีนที่ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ 

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพี่เลี้ยงในชั้นเรียน หรือผูปกครอง 
ในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการกํากับการเรยีนรู และการเรียนรูแบบนําตนเองของผูเรยีน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

(2) เหมาะสมกับความพิการแตละประเภทและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอื่น ๆ 

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนองที่ตรงตามวัตถุประสงค
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก หรือในชีวิตประจําวัน  

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิดหรือการปฏิบัติ  

(5) ทักษะในการมีสวนรวมออกแบบและวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู   
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงประยุกต  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross -  functional Skills) 
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ 
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การสื่อสาร             
การอยูรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู หรือแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

(5) ทักษะการชวยเหลือตนเอง เชน การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.............................................ตําแหนงคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน .............. บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ............................... จังหวัด....................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……...........................................................................................................…. 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรยีนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน   
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ................ บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ............................... จังหวัด..................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……..........................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 

 

เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพิจารณาผลการปฏบิตั ิ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ท่ีจัดใหผูเรียนเรียนรู หรือฝกฝน             
มีความถูกตองและตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศกึษาพิเศษ 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงสราง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม ๆ ในบทเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนใหม ๆ ที่สงผลตอผูเรียน (มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองเรียนการศึกษาพิเศษ 

สําหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู  ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม แบบฝก                  
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการวเิคราะหผูเรียนรายบุคคลเพ่ือจําแนกและเขาถึงผูเรียน ที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4)  แสดงให เห็นถึ งการริ เริ่ มใช วิธี การใหม  ๆ  ใหผู เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู                       
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

(5) แสดงให เห็นถึงการใชวิธีการใหม  ๆ สงผลใหผู เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู                        
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือทักษะ หรือประสบการณใหม             
อยางเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรู หรือทักษะ หรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนท่ี
ความคิด การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ ในรูปแบบตาง ๆ  หรืออธิบายหรือแสดงออก             
ถึงขอผิดพลาดหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู (มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ 
(มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน            
ในระหวางการเรียนรู  

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอนกลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือใหผูเรียน
ปรับปรุงการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม  ๆสงผลใหผูเรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง  

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบท่ีหลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สามารถสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัต ิ

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพ่ีเลี้ยงในชั้นเรียน หรือผูปกครอง            
ในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม  ๆใหผูเรียนกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ  สงผลใหผูเรียนกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรู แบบนําตนเอง           
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

(2) เหมาะสมกับความพิการแตละประเภทและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถงึการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอื่น ๆ 

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนอง ท่ีตรงตามวัตถุประสงค       
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก หรือในชีวิตประจําวัน  

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิดหรือการปฏิบัติ  

(5) ทักษะในการมีสวนรวมออกแบบและวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถงึความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู (Cognitive Abilities)             
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงประยุกต  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ   

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถงึการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ           
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การสื่อสาร                
การอยูรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง  

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู หรือแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

(5) ทักษะการชวยเหลือตนเอง เชน การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

 

 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล............................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศกึษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ............................... จังหวัด...................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้าํหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้าํหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู  
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
    

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 

 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศกึษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ............................... จังหวัด...................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน         
มีความถูกตอง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศกึษาพิเศษ 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ  ในการออกแบบโครงสราง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม ๆ  
ในบทเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนที่สงผลตอผูเรียน               
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 
หองเรยีนการศึกษาพิเศษ 



 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม แบบฝก             
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพื่อจําแนกและเขาถึงผูเรียน ท่ียังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม ไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงให เ ห็นถึงการคิดคนใชวิธีการใหม ๆ ใหผู เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู                  
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหมอยางชัดเจน 

(5 )  แสดงให เห็ นถึ งการปรับ เปลี่ ยนวิ ธี การ ให ผู เ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู                       
หรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือทักษะหรือประสบการณใหม                
อยางเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรู หรือทักษะ หรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเองอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ ในรูปแบบตาง ๆ หรืออธิบาย
หรือแสดงออกถึงขอผิดพลาดหรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผู เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู                  
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน    
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอนกลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือใหผูเรียน 
ปรับปรุงการเรียนรูอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือใหผูเรียน ปรับปรุงการเรียนรู                  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคตจิากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง  

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม  ๆในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรูผู เรียน                 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัต ิ
(2) ผูเรียนไดประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพ่ีเลี้ยงในชั้นเรียนหรือผูปกครอง                
ในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรู               
แบบนําตนเองอยางชัดเจน 
(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู
แบบนําตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน  
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่ กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา                  
เฉพาะบุคคล (IEP)  

(2) เหมาะสมกับความพิการแตละประเภทและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอ่ืน  ๆ
(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนองท่ีตรงตามวัตถุประสงค
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก หรือในชีวิตประจําวัน  

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิดหรือการปฏิบัติ  

(5) ทักษะในการมีสวนรวมออกแบบและวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู   
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงประยุกต  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross -  functional Skills)  
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การสื่อสาร              
การอยูรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง  

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู หรือแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

(5) ทักษะการชวยเหลือตนเอง เชน การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน                                       
         (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. ….  



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดอืน ............ บาท สถานศึกษา ................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ............................... จังหวัด....................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……............................................................................................................… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/การศกึษาพิเศษ 

 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล...............................................ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศกึษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ............................... จังหวัด...................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) บทเรียนหรือแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่จัดใหผูเรียนเรียนรู หรือฝกฝน            
มีความถูกตอง และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรเฉพาะการศึกษาพิเศษ 

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม  

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสราง กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม ๆ              
ในบทเรียนอยางชัดเจน  

(5) นวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 

หองเรียนการศึกษาพิเศษ 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม แบบฝก            
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพื่อจําแนกและเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบการจัดการเรียนรูหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือทักษะหรือประสบการณใหม           
อยางเหมาะสมกับวัย สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรู หรือทักษะ หรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่ชวยใหผูเรียนสรางความรูหรือไดประสบการณใหมจากการเรียนรู               
ดวยตนเองอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริง
ของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน  

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ ในรูปแบบตาง ๆ หรืออธิบาย
หรือแสดงออกถึงขอผิดพลาดหรือความลมเหลวทีเ่กิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณหรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอนกลับ              
ใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนรู
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผูสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรู    
ของผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัติ  

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเอง หรือประเมินโดยเพ่ือน หรือพี่เลี้ยงในชั้นเรียน หรือผูปกครอง
ในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการชวยใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรูแบบนําตนเอง           
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

(2) เหมาะสมกับความพิการแตละประเภทและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน 

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงาน หรือผลการปฏิบัติของคร ู

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน ภาษากาย หรือการแสดงออก ในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ หรือมีทักษะในการตอบสนองที่ตรงตามวัตถุประสงค     
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก หรือในชีวิตประจําวัน 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะในการมีสวนรวมออกแบบและวางแผน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถหรือพัฒนาการในการเรียนรู   
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงประยุกต  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบตัิสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross -  functional Skills) 
ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ       
การนําเสนอความคิด 
(2) ทักษะทางสังคมหรือทักษะในการปรับตัว เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การสื่อสาร   
การอยูรวมกับผูอ่ืน ฯลฯ 
(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการตนเอง 
(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทาง ตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู หรือแผนการจัดการศึกษา         
เฉพาะบุคคล (IEP) 
(5) ทักษะการชวยเหลือตนเอง เชน การชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

 

 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล................................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศกึษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ............................... จังหวัด....................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……...........................................................................................................… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือทักษะ หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้าํหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของครู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามประเภทความพิการและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามประเภทความพิการ และลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
 

หองเรียนสายวิชาชีพ 
แบบประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
แบบประเมินดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PA 4/ส/สายวิชาชีพ 

 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 

ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ......................................................นามสกุล..........................................ตําแหนงคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................... อําเภอ.................................จังหวัด................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน….............................................................................................................…… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง            
และตรงตามหลักสูตร 

(2) วิเคราะหและออกแบบโครงการสอนเปนระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนรับรูและเขาใจบทเรียน  

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 

หองเรียนสายวิชาชีพ 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคําถาม แบบฝก            
หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม ไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือ ประสบการณเดิม
กับการเรียนรูใหม 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหมอยางเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ ความคิด 
ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ  

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการใหผูเรียนสรางความรู หรือสรางประสบการณใหม 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน สถานประกอบการ             
หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงายเหมาะสม           
กับระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบายขอผิดพลาด            
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการกระตุนหรือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาที่หลากหลาย 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของผูเรียน  

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏบิัติหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรูฝกทักษะ/ฝกประสบการณ 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ การปฏิบัติ การฝกประสบการณ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู ฝกทักษะ/                 
ฝกประสบการณ สะทอนกลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงทักษะที่เกิดจากการเรียนรูจากขอมูลสะทอน
กลับของคร ู

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการสื่อสาร พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผูสอน  

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง มีความคิด เชิงสรางสรรค            
และเกิดแรงบันดาลใจ  

(3) ใชสื่อการเรียน/หองปฏิบัติการ/สถานประกอบการ กระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะหและสราง
นวัตกรรม 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาในการสรางบรรยากาศชั้นเรียน ท่ีชวยพัฒนาทักษะ              
และการเรียนรูของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัต ิ

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือไดรับการประเมินจากเพ่ือนและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ             
ในระหวางเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน ฝกประสบการณ 
หรือเรียนรูตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการกํากับการเรียนรู และการเรียนรู แบบนําตนเองของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills)
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน  

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัติ      
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอื่น การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน                 
หรือฝกผูอ่ืน 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาท่ีซับซอน เชน การแกปญหาท่ีตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาท่ีตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล..............................................ตําแหนงคร ู
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .......... อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .........................................อําเภอ................................จังหวัด.................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…............................................................................................................…… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน  ไมผาน 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรยีนรูของคร ู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
     

ผลการพิจารณา  ผาน   ไมผาน 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/สายวิชาชีพ 

 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 

 
ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล.............................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............ บาท  สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................อําเภอ..................................จังหวดั................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…............................................................................................................…… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เม่ือปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เม่ือปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เม่ือปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดท้ัง 3 ขอ 

4 คะแนน เม่ือปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดท้ัง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 

 

เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง              
และตรงตามหลักสูตร  

(2) วิเคราะหและออกแบบโครงการสอนเปนระบบ ตรงตามสมรรถนะรายวิชา 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มออกแบบโครงการสอน กิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม ๆ ในบทเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียนใหม ๆ ที่สงผลลัพธ ที่ดีตอผูเรียน 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 

หองเรียนสายวิชาชีพ 

สาํหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคาํถาม แบบฝก หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม ไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ  วิธีการสอนท่ีหลากหลาย) ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ  สงผลใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือประสบการณเดิม
กับการเรียนรูใหม (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหม  อยางเหมาะสม
กับวัย สภาพ และบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  
(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 
(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ ความคิด 
ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ  
(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง 
(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงายเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด               
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผูเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนา ทักษะความเชี่ยวชาญ 
(มบีันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน ของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู  

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม แบบทดสอบ 
การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอนกลับใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือใหผูเรียน
ปรับปรุงการเรียนรู 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สงผลใหผูเรียนมีการปรับปรุงการเรียนรู (มีบันทึก
หลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ จากครูผูสอน  

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยางเหลานั้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ  ในการสรางบรรยากาศชั้นเรียน ที่ชวยพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม ๆ สามารถสรางบรรยากาศชั้นเรียน ท่ีชวยพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัต ิ
(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหวางเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 
(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรูตอเนื่อง
เพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 
(4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใชวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู     
แบบนําตนเอง 
(5) แสดงใหเห็นถึงการใชวิธีการใหม  ๆสงผลใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู           
แบบนําตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric)  

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน  

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการ ทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี กีฬา 
หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาท่ีซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครชูํานาญการพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล..............................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อําเภอ..............................จังหวัด....................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……............................................................................................................… 
ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของคร ู   

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   

    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
 (..............................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 

สําหรบักรรมการประเมิน 



PA 4/ส/สายวิชาชีพ 

 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล.................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........... อัตราเงนิเดือน ............ บาท สถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ....................................อําเภอ...................................จังหวัด.................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง             
และตรงตามหลักสูตร  

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการออกแบบโครงสราง กิจกรรม หรือสื่อ
การเรียนใหม ๆ ในบทเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนหรือสื่อการเรียน ที่สงผลตอผูเรียน  
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 

หองเรียนสายวิชาชีพ 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคาํถาม แบบฝก หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนที่ยังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม ไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง
กับการเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนใชวิธีการใหม  ๆใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิม
กับการเรียนรูใหมอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือประสบการณเดิม            
กับการเรียนรูใหม (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหมอยางเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และบริบท ของผูเรียนและชั้นเรียน 

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ ) 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนสรางความรูหรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเองอยางชัดเจน  

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม  ๆใหผูเรียนสรางความรู หรือไดประสบการณใหม
จากการเรียนรูดวยตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงาย เหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด              
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ ในการเรียนรู    
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ ใหกับผูเรียน
อยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ ใหกับผูเรียน 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู 

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชคําถาม 
แบบทดสอบ และการปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอนกลับ                   
ใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือใหผูเรียน
ปรับปรุงการเรียนรูอยางชัดเจน  

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อใหผูเรียน ปรับปรุงการเรียนรู         
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางที่ดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคตจิากครผููสอน 

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ  ในการสรางบรรยากาศชั้นเรียน ที่ชวยพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
(มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัต ิ

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหวางเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู
แบบนําตนเองอยางชัดเจน 

(5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรู                  
แบบนําตนเอง (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน  
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวตัถุประสงคการเรยีนรูที่กําหนดไว ในแผนการจดัการเรยีนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก  

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ  

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ 
การสอนหรือฝกผูอ่ืน 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาท่ีตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

 

ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ.......................................................นามสกุล.................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ................................จังหวัด..................................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…..............................................................................................................…… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของคร ู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
         (..................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/ส/สายวิชาชีพ 
 

 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล..................................................ตําแหนงครู วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ...............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อําเภอ....................................จังหวัด.................................. 
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ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เนื้อหา (Content) หรือมโนทัศน ที่จัดใหผูเรียนเรียนรูหรือฝกฝน มีความถูกตอง               
และตรงตามหลักสูตร  

(2) ออกแบบและจัดโครงสรางบทเรียนเปนระบบและใชเวลาเหมาะสม 

(3) ใชสื่อประกอบบทเรียนไดเหมาะสมและชวยในการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคของบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการออกแบบโครงสราง กิจกรรม หรือสื่อการเรียนใหม ๆ                
ในบทเรียนอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 

หองเรยีนสายวิชาชีพ 



ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการทบทวนความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิม เชน การใชคาํถาม แบบฝก หรือกิจกรรม ฯลฯ 

(2) มีการเขาถึงผูเรียนที่ยังไมพรอมที่จะเรียนรูใหม 

(3) มีการชวยเหลือผูเรียนท่ียังมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเดิมไมเพียงพอ ที่จะเชื่อมโยงกับ
การเรียนรูใหม เชน การอธิบาย ยกตัวอยาง การใชคําถาม เกมหรือกิจกรรม ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิม กับการเรียนรูใหม
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ออกแบบงานหรือกิจกรรมใหผูเรียนสรางความรูหรือประสบการณใหม อยางเหมาะสมกับวัย             
สภาพ และบริบท ของผูเรียนและชั้นเรียน  

(2) ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตองใชความรูหรือทักษะหลากหลาย 

(3) ใชเทคนิคใหผูเรียนสรุปความรูหรือประสบการณใหมดวยตนเอง เชน แผนที่ความคิด 
ตารางวิเคราะห การทดลองปฏิบัติ การนําเสนอ ฯลฯ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมท่ีชวยใหผูเรียนสรางความรูหรือไดประสบการณใหมจากการเรียนรู           
ดวยตนเองอยางชัดเจน  

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) กิจกรรมการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับชีวิตประจําวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผูเรียน 

(2) วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู มีความทาทายและมีระดับความยากงายเหมาะสมกับวัย 
สภาพ และพัฒนาการของผูเรียน 

(3) ผูเรียนมีโอกาสสะทอนการเรียนรู นําเสนอความสําเร็จ หรืออธิบาย ขอผิดพลาด             
หรือความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูอยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 5 ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ครบถวนตามวัตถุประสงคการเรียนรู  

(2) ผูเรียนไดบูรณาการทักษะตาง ๆ ลงสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

(3) ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะที่ไดรับการพัฒนาในสถานการณ หรือการแกปญหาใหม ๆ 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใหกับผูเรียน อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) มีการสังเกตหรือคนหาขอผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศนที่คลาดเคลื่อนของผูเรียน
ในระหวางการเรียนรู  

(2) มีการประเมินผลระหวางการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสม เชน การใชคําถาม แบบทดสอบ 
การปฏิบัติ ฯลฯ 

(3) มีการนําผลการสังเกต หรือผลการคนหา หรือผลการประเมินระหวางเรียนรู สะทอนกลับ             
ใหผูเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือใหผูเรียนปรับปรุงการเรียนรู
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรยีนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับแบบอยางท่ีดีในการใชภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติ จากครูผูสอน  

(2) กระตุนใหผูเรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรูความสามารถ ของตนเอง 

(3) ใชสื่อการเรียนหรือตัวอยางประกอบที่หลากหลาย และกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห 
เปรียบเทียบจากสื่อการเรียนหรือตัวอยาง 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการสรางบรรยากาศชั้นเรียนที่ชวยพัฒนา การเรียนรูของผูเรียน            
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได  (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 8 ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนาํตนเอง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ผูเรียนไดรับโอกาสในการกําหนดเปาหมายการเรียนรูหรือการลงมือปฏิบัต ิ

(2) ผูเรียนไดประเมินตนเองหรือถูกเพ่ือนประเมินในระหวางเรียน หรือเมื่อจบบทเรียน 

(3) ผูเรียนไดรับการกระตุนหรือการมอบหมายงานใหศึกษา คนควา ฝกฝน หรือเรียนรู
ตอเนื่องเพ่ิมเติมภายหลังจบบทเรียน 

(4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมในการชวยใหผูเรียนกํากับการเรียนรู และมีการเรียนรูแบบนําตนเอง            
อยางชัดเจน 

(5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนได (มีบันทึกหลังการสอน) 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรูของครู 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ในแผนการจัดการเรียนรู  

(2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน  

(3) สอดคลองกับสภาพและบริบทของผูเรียนและชั้นเรียน  

(4) เกิดจากตัวผูเรียนรายบุคคลหรือกลุมผูเรียน ไมใชผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู  

(5) เหมาะสม คุมคาและเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะการสื่อสารโดยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ  

(2) ทักษะการนําเสนออยางเปนระบบ นาสนใจ  

(3) ทักษะการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการเรียนหรือการฝก 

(4) ความคลองแคลว หรือความชํานาญ หรือความถูกตองในการคิด หรือการปฏิบัติ 

(5) ทักษะการออกแบบและการวางแผน 

 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู (Cognitive Abilities)  
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ความยืดหยุนในการคิด หรือการคิดเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ  

(2) ความคิดสรางสรรค หรือการคิดเชิงนวัตกรรม  

(3) กระบวนการสืบเสาะหาความหมาย หรือกระบวนการตัดสินใจ  

(4) กระบวนการคิดเชิงเหตุผล หรือการใหเหตุผลเชิงตรรกะ  

(5) กระบวนการคิดเชิงระบบ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

(1) ทักษะกระบวนการ เชน การวางแผน การวิเคราะหวิจารณ การกํากับตนเอง การทดลองปฏิบัต ิ       
การนําเสนอความคิด 

(2) ทักษะทางสังคม เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การโนมนาว การเจรจา การบริการ การสอน
หรือฝกผูอื่น 

(3) ทักษะการจัดการ เชน การจัดการเวลา การจัดการทรัพยากร การจัดการทีมทํางาน 

(4) ทักษะเฉพาะทาง เชน ทักษะทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การใชกลามเนื้อ ดนตรี 
กีฬา หรือทักษะเฉพาะทางตามลักษณะรายวิชาหรือสาระการเรียนรู 

(5) ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เชน การแกปญหาที่ตองใชทักษะหลากหลาย การแกปญหา
หลายขั้นตอน การแกปญหาที่ตองใชความรวมมือจากผูอ่ืน การแกปญหาเชิงซอนหลายระดับ 

 

 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2) 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..................................................นามสกุล.................................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อําเภอ....................................จังหวัด.................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน……..............................................................................................................… 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดทักษะการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. ผูเรียนสามารถเขาถึงสิ่งที่เรียนและเขาใจบทเรียน   
2. ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม   
3. ผูเรียนไดสรางความรูเอง หรือไดสรางประสบการณใหมจากการเรียนรู   
4. ผูเรียนไดรับการกระตุนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู   
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู   
6. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู   
7. ผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูในบรรยากาศชั้นเรียนท่ีเหมาะสม   
8. ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูและมีการเรียนรูแบบนําตนเอง   

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการจัดการเรียนรูของคร ู   
2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
(Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
(Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะทอนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางาน 
(Cross - functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผูเรียน 

  

รวมคะแนน   
    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินดานที ่3 ดานผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําชี้แจงการประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
 

 การประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑการตัดสิน ดังนี ้
 1. องคประกอบการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 
     การประเมินและการใหคะแนน จําแนกออกเปน 2 สวน จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

สวนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)  
1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 

1) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ                       
ตองแสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และเปนแบบอยางที่ด ี

2) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
ตองแสดงใหเห็นถึงการสรางการเปลี่ยนแปลง เผยแพรและขยายผลในวงวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ดี 

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
1.4 การจัดทํา การพิมพ รูปเลม และการเผยแพร (5 คะแนน)  

สวนที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาในวงวิชาชีพ ตองสามารถปรับเปลี่ยน และสราง                        

การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
 2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 
     ใหคณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินดานท่ี 3 ดานผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา               
ตามองคประกอบทั้ง 2 สวน ตาม 1 

2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตองมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู              
หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  ท่ีแสดงให เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ                            
ที่ขอรับการประเมิน จํานวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล PDF 

2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  ที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะ                   
ที่ขอรับการประเมิน จํานวนอยางละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล PDF โดยงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพเผยแพร 
บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสงบทความวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในรูปแบบไฟล PDF ดวย 
 3. เกณฑการตัดสิน 
     ดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ไมต่ํากวารอยละ ๗๕ 
สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และไมต่ํากวารอยละ ๘๐ สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะ                    
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 



PA 5/ส/ชช 

 
 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล......................................ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อําเภอ....................................จังหวัด.................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….............................................................................................................… 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)  

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

    1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ  

    1.2 แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน  

    1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 

    1.4 การจัดทํา การพิมพ และรูปเลม  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  

    2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา และชุมชน   

    2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ      
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
และเปนแบบอยางที่ดี 

 

50 

(20) 

(15) 

(10) 

(5) 

50 

(25) 

 

(25) 

 ผูผานการประเมินตองได
คะแนน จากกรรมการแตละคน 
ไมต่ํากวารอยละ 75 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   

 
    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (....................................................) 
ตําแหนง......................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 
 

 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 



 
 

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

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

ผลงานทางวิชาการ 

 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
     1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงใหเห็นถึงการคิดคน 
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.4 การจัดทํา การพิมพ และรูปเลม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
     2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
และเปนแบบอยางที่ดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (.....................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. …. 

 
 
 

สําหรบักรรมการประเมิน 



PA 5/ส/ชชพ 

 
 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ..................................................นามสกุล..................................................ตําแหนงครู วทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .................................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................อําเภอ....................................จังหวัด.................................. 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิาที่ขอรับการประเมิน…….............................................................................................................… 
 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)  

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

    1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ  

    1.2 แสดงใหเห็นถึงการสรางการเปลี่ยนแปลง  

    1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 

    1.4 การจัดพิมพและการเผยแพรในวารสาร 
วิชาการที่อยูในฐานขอมูล (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  

    2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชน   

    2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ
เผยแพรและขยายผลจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง    
ในวงวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ด ี

 

50 

(20) 

(15) 

(10) 

(5) 

 

50 

(25) 
 

(25) 

 ผู ผ านการประเมิ นต องได
คะแนน จากกรรมการแตละคน 
ไมต่ํากวารอยละ 80 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   

 
    ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (...................................................) 
ตําแหนง...................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 
 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
 

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

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

ผลงานทางวิชาการ 

 เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
     1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงใหเห็นถึงการสราง    
การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.4 การจัดพิมพและการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 
     2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เผยแพรและขยายผลจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง            
ในวงวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ดี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………………............... กรรมการผูประเมิน 
        (.....................................................) 
ตําแหนง.....................................................  
วันที่................เดือน.................พ.ศ. .... 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



แบบท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
แนบทายมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

สําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 

1. การจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน 

1.1 PA 1/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

1.2 PA 1/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ  

1.3 PA 1/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

1.4 PA 1/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

1.5 PA 1/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

2. การประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง 

2.1 PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

2.2 PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ  

2.3 PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

2.4 PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

2.5 PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  

2.6 PA 3/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

3. การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

แบบประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1.1 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ  

3.1.2 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

3.1.3 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

3.1.4 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบประเมินดานที่ 1 และดานท่ี 2 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

3.2.1 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ  

3.2.2 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

3.2.3 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

3.2.4 PA 4/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

3.3.1 PA 5/บส/ชช 

3.3.2 PA 5/บส/ชชพ 

 

 

 

 



PA 1/บส 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนง.....(ผูบริหารสถานศึกษา)...... (ยังไมมีวิทยฐานะ) 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ....................................................นามสกุล........................................................ตําแหนง................................. 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ..................................... อัตราเงนิเดือน ........................................................... บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต....................................................... 

อําเภอ..................................................................จังหวัด.................................................................................... 

 

 ประเภทของสถานศึกษา  

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ระดับปฐมวัย 

   ระดับประถมศึกษา 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

   การจัดการศึกษาพิเศษ (ไมมีระดับชั้น) 

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา  

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   การฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

  

 ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา              
(ยังไมมีวิทยฐานะ) ซึ่งเปนตําแหนงที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคบับัญชา ไวดังตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 1. ภาระงานจะมีภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ ดานการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธนวัตกรรม ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย        

และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 เต็มเวลา  

 ไมเต็มเวลา เนื่องจาก……………………….................................………………………… 

 

 

 

 

 



 โดยภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน                  

ไมต่ํากวา…………… ชั่วโมง/สัปดาห (ตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห ผู อํานวยการ                       

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห) โดยมีการปฏิบัติการสอน/

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

 ปฏิบัติการสอนประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

 ปฏิบัติการสอนรวมกับครปูระจําชั้น/ประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

 สังเกตการสอนและสะทอนผลการสอนรวมกับครูในกิจกรรมเปดชั้นเรียน        

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

 เปนผูนํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

 นิ เ ทศการสอน เ พ่ือ เป นพี่ เ ลี้ ย งการ จัด กิจกรรมการ เรี ยนรู ใ ห กั บคร ู                     

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและอบรมบมนิสัยผูเรียน จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

  2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา (ใหระบุรายละเอียด

ของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน 
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการ
พัฒนาตามขอตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงาน 
ตามขอตกลง 

ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน ครู  

และสถานศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด(Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนํา
ทางวิชาการ 
      ลักษณะงานท่ีเสนอใหครอบคลุมถึงการวางแผน
พัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน การจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และการปฏิบัติการสอนการสงเสริม สนับสนุน    
การพัฒนาหรือการนําสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา มาใชในการจัดการเรียนรู การนิเทศกํากับ 
ติ ดตาม ประเมิ นผลการจั ดการเรี ยนรู ของครู                        
ในสถานศกึษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ กษา การศึ กษา วิ เคราะห  หรื อวิ จั ย                       
เ พ่ือแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู     
เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
 
 

   



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ที่จะดําเนินการ

พัฒนาตามขอตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงาน 
ตามขอตกลง 

ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน ครู 

และสถานศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบาย และตาม
หลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารกิจการ
ผูเรียนและการสงเสริมพัฒนาผู เรียน การจัดระบบ                     
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เชิงกลยุทธและนวัตกรรม 
    การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และการนําไปปฏิบัต ิ            
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม             
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย 
    การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือพัฒนา            
การเรียนรู การจัดระบบการใหบริการในสถานศกึษา 

   

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนําความรู 
ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ          
มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

   

 

หมายเหตุ  
 1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบทและสภาพการบริหาร
สถานศึกษาของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูบริหารสถานศึกษา
ผูจัดทําขอตกลง 
 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลักที่สงผลโดยตรงตอ
ผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะตองสะทอนใหเห็นถึง
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง
สามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 
 3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวัง                       
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรมและการประเมิน                         
ของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินตามแบบ PA 2 
จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแตละสถานศึกษาและผลลัพธ                 
ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 



สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ของผูจัดทําขอตกลง             

ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา (ยังไมมีวิทยฐานะ) ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คือ การปรับประยุกต การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น                

หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกวาได) 

  ประเด็นทาทาย เรื่อง................................................................................................................. 

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

  1. สภาพปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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

2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล  

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

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

  3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง  

 3.1 เชิงปริมาณ 

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

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

3.2 เชิงคณุภาพ 

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

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

 

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

            (.......................................................................) 

      ตําแหนง................................................................... 

                  ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

  ( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

  ( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอ

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

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

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

 

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

            (......................................................................) 

      ตําแหนง................................................................... 

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

 



PA 1/บส 

 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนง...(ผูบริหารสถานศึกษา)...วิทยฐานะ.....ชาํนาญการ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ..........................................นามสกุล............................ตําแหนง..............................วิทยฐานะ......ชํานาญการ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......................... อัตราเงินเดือน ...................................................................... บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต....................................................... 

อําเภอ......................................................................จังหวัด................................................................................ 

 ประเภทของสถานศึกษา  

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ระดับปฐมวัย 

   ระดับประถมศึกษา 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

   การจัดการศึกษาพิเศษ (ไมมีระดับชั้น) 

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา  

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   การฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

  

 ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา              

วิทยฐานะ....ชํานาญการ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา ไวดังตอไปนี ้

 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ              

ดานการบริหาร จัดการสถานศึกษา ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธนวัตกรรม ดานการบริหารงานชุมชน

และเครือขายและดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

    เต็มเวลา  

    ไมเต็มเวลา เนื่องจาก……………………………………………………………………………....... 

 

 

 



 โดยภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน                       

ไมต่ํากวา…………… ชั่วโมง/สัปดาห (ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห                  

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห) โดยมี               

การปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

    ปฏิบัติการสอนประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    ปฏิบัติการสอนรวมกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    สังเกตการสอนและสะทอนผลการสอนรวมกับครูในกิจกรรมเปดชั้นเรียน 

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    เปนผูนํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    นิ เ ทศการสอน เ พ่ือ เป นพี่ เ ลี้ ย งการจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู ให กั บคร ู                   

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและอบรมบมนิสัยผูเรียน จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

  2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา (ใหระบุรายละเอียด

ของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา  

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการบริหารวิชาการและความเปน
ผูนําทางวิชาการ 
    ลักษณะงานที่ เ สนอให ครอบคลุม ถึง             
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู            
ของผูเรียน การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู            
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการปฏิบัติการสอน                 
การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนําสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา               
มาใชในการจัดการเรียนรู การนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรูของคร ู                
ในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษา 
วิเคราะห หรือวิจัย เพ่ือแกปญหาและพัฒนา              
การจัดการ เรี ยนรู เ พ่ือยกระดับคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา 
 

   



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา  

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีการบริหารกิจการผูเรียน
และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน การจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เชิงกลยุทธและนวัตกรรม 
      การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนําไปปฏิบัติ 
การบริ หารการเปลี่ ยนแปลงและนวั ตกรรม                      
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย 
      การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือพัฒนา               
การเรียนรู การจัดระบบการใหบริการในสถานศกึษา 

   

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
      การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนําความรู 
ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช                    
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา                     
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

   

หมายเหตุ  

 1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบทและสภาพการบริหาร

สถานศกึษาของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูบริหารสถานศึกษาผูจัดทําขอตกลง 

 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก               

ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะตอง

สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                     

ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

 3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวัง                  

ให เกิดขึ้นกับผู เรียน ครู  และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่ เปนรูปธรรมและการประเมิน                        

ของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินตามแบบ PA 2 

จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแตละสถานศึกษาและผลลัพธ                 

ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

  ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ของผูจัดทําขอตกลง             

ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ....ชํานาญการ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัต ิ              

ที่คาดหวัง ของวิทยฐานะชํานาญการ คือ การแกไขปญหา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพ

การศกึษาของสถานศึกษา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดง                     

ใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได) 

  ประเด็นทาทาย เรื่อง................................................................................................................ 

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

  1. สภาพปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

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

  2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล   

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

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

  3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง  

 3.1 เชิงปริมาณ 

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

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

 3.2 เชิงคุณภาพ 

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

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

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

            (.......................................................................) 

      ตําแหนง................................................................... 

                  ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

  ( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

  ( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอ

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

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

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

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

            (.......................................................................) 

       ตําแหนง.................................................................. 

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

 



PA 1/บส 

 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนง...(ผูบริหารสถานศึกษา)...วิทยฐานะ.....ชาํนาญการพิเศษ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ....................................นามสกุล............................ตําแหนง.............................วิทยฐานะ......ชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .................................. อัตราเงินเดือน ................................................................ บาท  

สถานศึกษา.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต......................................................... 

อําเภอ..................................................................จังหวัด...................................................................................... 

 

 ประเภทของสถานศึกษา  

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ระดับปฐมวัย 

   ระดับประถมศึกษา 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

   การจัดการศึกษาพิเศษ (ไมมีระดับชั้น) 

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา  

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   การฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

  

 ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา             

วิทยฐานะ.......ชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา                   

ไวดังตอไปนี้ 

 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ                 

ดานการบริหาร จัดการสถานศกึษา ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธนวัตกรรม ดานการบริหารงาน

ชุมชนและเครือขายและดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

    เต็มเวลา  

    ไมเต็มเวลา เนื่องจาก…………………………………………………...…………………………… 

 

 



 โดยภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน

ไมต่ํากวา…………… ชั่วโมง/สัปดาห (ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห ผูอํานวยการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห) โดยมีการปฏิบัติการสอน/

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

    ปฏิบัติการสอนประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

   ปฏิบัติการสอนรวมกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    สังเกตการสอนและสะทอนผลการสอนรวมกับครูในกิจกรรมเปดชั้นเรียน  

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    เปนผูนํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    นิเทศการสอนเพ่ือเปนพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับคร ู

จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและอบรมบมนิสัยผูเรียน จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา (ใหระบุรายละเอียด            

ของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง  
ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการบริหารวิชาการและความเปน 
ผูนําทางวิชาการ 
    ลั กษณะงานที่ เ สนอให ครอบคลุ ม ถึ ง               
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา           
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผู เรียนเปนสําคัญและการปฏิบัติการสอน              
การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนําสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช     
ในการจัดการเรียนรู การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษา
และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห หรือวิจัย             
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู           
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
 
 

   



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง  
ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีการบริหารกิจการ
ผู เ รี ยนและการส ง เส ริ ม พั ฒนาผู เ รี ยน          
การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรม 
      การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนําไปปฏิบัติ 
การบริ หารการเปลี่ ยนแปลงและนวั ตกรรม                   
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย 
    การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือพัฒนา              
การเรียนรู การจัดระบบการใหบริการในสถานศกึษา 

   

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
      การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนําความรู 
ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา              
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครูและสถานศึกษา 

   

หมายเหตุ  
 1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท                
และสภาพการบริหารสถานศึกษาของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา              
และผูบริหารสถานศึกษาผูจัดทําขอตกลง 
 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก               
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะตอง
สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                 
ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 
 3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลง                          
ที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม            
และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน
ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแตละสถานศึกษาและผลลัพธ                 
ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
 ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ของผูจัดทําขอตกลง                
ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ....ชํานาญการพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัต ิ                
ที่คาดหวังของวิทยฐานะ....ชํานาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นทาทาย
อาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได)   
  ประเด็นทาทาย เรื่อง................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
  1. สภาพปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล  

...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง  
 3.1 เชิงปริมาณ 

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

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ........................................................................ 
            (.......................................................................) 
      ตําแหนง................................................................... 
                  ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
          ................/.............../................... 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
  ( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
  ( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ........................................................................ 
            (.......................................................................) 
       ตําแหนง................................................................. 
           ................/.............../................... 
 
 



PA 1/บส 

 
แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนง...(ผูบริหารสถานศึกษา)...วิทยฐานะ.....เชี่ยวชาญ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ..........................................นามสกุล................................ตําแหนง..............................วทิยฐานะ.......เชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............................. อัตราเงนิเดือน ......................................................................บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต......................................................... 

อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................................ 

 

 ประเภทของสถานศึกษา  

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ระดับปฐมวัย 

   ระดับประถมศึกษา 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

   การจัดการศึกษาพิเศษ (ไมมีระดับชั้น) 

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา  

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   การฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

  

 ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา              

วิทยฐานะ.....เชี่ยวชาญ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา ไวดังตอไปนี ้

 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 1. ภาระงาน จะมีภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ ดานการบริหาร 

จัดการสถานศึกษา ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธนวัตกรรม ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย

และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

    เต็มเวลา  

    ไมเต็มเวลา เนื่องจาก………………………………………………….…………………………… 

    

 

 



โดยภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน
ไมต่ํากวา…………… ชั่วโมง/สัปดาห (ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห 
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรองผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห) โดยมี              
การปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้
    ปฏิบัติการสอนประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    ปฏิบัติการสอนรวมกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    สังเกตการสอนและสะทอนผลการสอนรวมกับครูในกิจกรรมเปดชั้นเรียน 
จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    เปนผูนํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน
จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    นิ เ ทศการสอน เ พ่ือ เป นพี่ เ ลี้ ย งการจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู ให กั บคร ู                   
จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและอบรมบมนิสัยผูเรียน จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา (ใหระบุรายละเอียด
ของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง  
ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนํา
ทางวิชาการ 
   ลั กษณะงาน ท่ี เ สนอให ครอบคลุ ม ถึ ง              
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู           
ของผูเรียน การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู            
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการปฏิบัติการสอน            
การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือการนําสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา                   
มาใชในการจัดการเรียนรู การนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรูของคร ู                
ในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห หรือ
วิจัย เพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 
 
 

   



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง  
ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางท่ีดีข้ึน 

หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และตาม
หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหาร
กิจการผู เรียนและการสงเสริมพัฒนาผู เรียน             
การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรม 
     การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนําไปปฏิบัติ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                  
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศกึษา 

   

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย 
     การสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อพัฒนา               
การเรียนรู การจัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา 

   

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนําความรู 
ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ         
มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

   

หมายเหตุ  
 1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบทและสภาพ               
การบริหารสถานศึกษาของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูบริหารสถานศึกษา
ผูจัดทําขอตกลง 
 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลักที่สงผล          
โดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะตองสะทอน                
ใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง      
สามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 
 3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวัง              
ใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรมและการประเมิน              
ของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินตามแบบ PA 2                   
จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแตละสถานศึกษาและผลลัพธ                       
ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ของผูจัดทําขอตกลง             
ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ.....เชี่ยวชาญ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัต ิ            
ที่คาดหวังของวิทยฐานะ....เชี่ยวชาญ คือ การคิดคน พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยน ใหคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสูงขึ้น เปนแบบอยางที่ดีและใหคําปรึกษาผูอ่ืน (ท้ังนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได)   
  ประเด็นทาทาย เรื่อง................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  1. สภาพปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล  

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง  
 3.1 เชิงปริมาณ 

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

3.2 เชิงคณุภาพ 
.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ........................................................................ 
            (.......................................................................) 
      ตําแหนง................................................................... 
                  ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
          ................/.............../................... 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
  ( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
  ( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  
  .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ........................................................................ 
            (......................................................................) 
       ตําแหนง................................................................. 
           ................/.............../................... 
 
 



PA 1/บส 

 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ...............................นามสกุล.........................ตําแหนง........................วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .................................. อัตราเงินเดือน ............................................................... บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต......................................................... 

อําเภอ...................................................................จังหวัด..................................................................................... 

 

 ประเภทของสถานศึกษา  

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ระดับปฐมวัย 

   ระดับประถมศึกษา 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

   การจัดการศึกษาพิเศษ (ไมมีระดับชั้น) 

  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา  

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

   การฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

  

 ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา              

วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา           

ไวดังตอไปนี้ 

 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ ดานการบริหาร 

จัดการสถานศึกษา ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธนวัตกรรม ดานการบริหารงานชุมชน                  

และเครือขาย และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

    เต็มเวลา  

    ไมเต็มเวลา เนื่องจาก………………………………………………………………………………… 

 

 



 โดยภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน                     
ไมต่ํากวา…………… ชั่วโมง/สัปดาห (ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห) โดยม ี                      
การปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้
    ปฏิบัติการสอนประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    ปฏิบัติการสอนรวมกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    สังเกตการสอนและสะทอนผลการสอนรวมกับครูในกิจกรรมเปดชั้นเรียน 
จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    เปนผูนํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ขอโรงเรียน
จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    นิ เ ทศการสอน เ พ่ือ เป นพี่ เ ลี้ ย งการจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู ให กั บคร ู                     
จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูและอบรมบมนิสัยผูเรียน จํานวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห 
 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา (ใหระบุรายละเอียด           
ของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลง  

ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 

ไปในทางท่ีดีข้ึน 
หรือมีการพัฒนามากข้ึน 
หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

(โปรดระบุ) 
1. ดานการบริหารวิชาการและความเปน 
ผูนําทางวิชาการ 
    ลักษณะงานที่ เ สนอให ครอบคลุม ถึง             
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 
การจัดทํ าและพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา               
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่ เนน
ผู เรียนเปนสํ าคัญและการปฏิบัติการสอน              
การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนา หรือการนําสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช              
ในการจัดการเรียนรู การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษา
และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การศึกษา วิ เคราะห หรือวิจัย           
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู            
เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 
 
 

   



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา 
ตามขอตกลง  

ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา  

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู  
และสถานศึกษา ที่แสดง 
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง 

ไปในทางท่ีดีข้ึน 
หรือมีการพัฒนามากขึ้น 

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระ เบี ยบ  ข อบั ง คับ  นโยบาย               
และตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี          
การบริหารกิจการผู เรียนและการสงเสริม
พัฒนาผูเรียน การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ
และนวัตกรรม 
     การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนําไปปฏิบัติ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม               
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศกึษา 

   

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย 
     การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือพัฒนา          
การเรียนรู การจัดระบบการใหบริการในสถานศกึษา 

   

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนําความรู 
ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช              
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา              
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

   

หมายเหตุ  
 1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท               
และสภาพการบริหารสถานศึกษาของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชา              
และผูบริหารสถานศึกษาผูจัดทําขอตกลง 
 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก             
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะตอง
สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                
ตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 
 3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลง             
ที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม          
และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน
ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแตละสถานศึกษาและผลลัพธ                   



ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมิน
จากเอกสาร 

สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
  ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ของผูจัดทําขอตกลง           
ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ คือ การสรางการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม                     
เผยแพรและขยายผล จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดีใหคําปรึกษาผูอื่นและเปนผูนํา 
  ประเด็นทาทาย เรื่อง................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
  1. สภาพปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล  

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง  
 3.1 เชิงปริมาณ 

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

3.2 เชิงคณุภาพ 
.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงชื่อ........................................................................ 
            (.......................................................................) 
      ตําแหนง................................................................... 
                  ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 
          ................/.............../................... 
 
ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
  ( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
  ( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  
 .................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ........................................................................ 
            (.......................................................................) 
       ตําแหนง................................................................. 
          ................/.............../................... 
 



 

แนวทางการประเมินผลการพฒันางานตามขอตกลง (PA) 

ใหคณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงของผูบริหารสถานศึกษา

ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหนงและวิทยฐานะที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดในแบบประเมินนี ้          

โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงใหดําเนินการประเมินตามองคประกอบที่กําหนด 

1. องคประกอบการประเมินมี 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

ประกอบดวย  

 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และมี

ภาระงานตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา เปนการประเมิน                    

ผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ตามที่กําหนดไว                    

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทั้ง 5 ดาน จํานวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ดานที่ 1 ดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ จํานวน 6 ตัวชี้วัด 

 ดานที่ 2 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา จํานวน 3 ตัวชี้วัด 

 ดานที่ 3 ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธและนวัตกรรม จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

 ดานที่ 4 ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

 ดานที่ 5 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จํานวน 2 ตัวชี้วัด 

สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ครู และสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง และระดับคะแนน       

และคุณภาพการประเมิน ดังนี ้

1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตําแหนงและวิทยฐานะ  

ก. กรณีท่ียังไมมีวิทยฐานะ 

ตําแหนง ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง รายละเอียด 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ปรับประยุกต 
(Apply and Adapt) 

สามารถปรับประยุกตการบริหารจัดการสถานศึกษา
และปฏิบัติ ง านจนปรากฏผลลัพธกับผู เ รียน ครู              
และสถานศึกษาไดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง รายละเอียด 
รองผูอํานวยการ/ 

ผูอํานวยการชํานาญการ 
แกไขปญหา 

(Solve the Problem) 
สามารถแกไขปญหาคุณภาพผูเรียน คร ูและสถานศกึษา 

รองผูอํานวยการ/ผูอํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ 

ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve) 

สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ/ 
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 

สามารถคิดคน พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยน               
ให คุณภาพผู เ รี ยน  ครู  และสถานศึ กษา  สู ง ข้ึน  
เปนแบบอยางที่ดี และใหคําปรึกษาผูอ่ืน 

ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

สามารถคิดคน พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร และขยายผล                  
จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เปนแบบอยางที่ดี 
ใหคําปรึกษาผูอื่น และเปนผูนํา 

สําหรับกรรมการประเมิน PA 



2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแตละตําแหนงและวิทยฐานะ  

ใหผูประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา จากการปฏิบัติงานจริง               
ที่ไดปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยคํานึงถึงสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา                  
ในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางาน              
ตามขอตกลงเปนสําคัญ ไมเนนการประเมินจากเอกสาร โดยใหตรวจสอบขอมูลจากบุคคลและหรือหนวยงาน 
และหลักฐานท่ีแสดงวาผูขอรับการประเมินไดดําเนินการตามตัวช้ีวัด เชน รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษา               
กลยุทธ การใชเครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา                   
กอนตัดสินใจใหคะแนนตามระดบัคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 
ปฏิบัติไดต่ํากวา 

ระดับที่คาดหวังมาก 
ไมปรากฏผลการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐาน              
วิทยฐานะที่ดํารงอยู 

2 
ปฏิบัติไดต่ํากวา 
ระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในตัวชี้วัดนั้นอยูบาง             
แตไมครบถวน และไมมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐาน              
วิทยฐานะที่ดํารงอยู 

3 
ปฏิบัติไดตามระดับ 

ที่คาดหวัง 
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

4 
ปฏิบัติไดสูงกวา 
ระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิ บัติ งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และมีคุณภาพสู งกว า                  
มาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

  

เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินสวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 
ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ไวดังนี ้

ระดับคุณภาพ 
คาคะแนนที่ได 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 

  

2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน                    
ตามขอตกลง ดังนี ้

2.1 กรณีตําแหนงผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามขอตกลง จํานวน ๓ คน ประกอบดวย 

(๑) หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสม และดํารงตําแหนง                

ไม ต่ํ ากว าผู ช วยศาสตราจารย  หรือผู อํ านวยการสถานศึกษา จากสถานศึกษาอื่ นที่ มี วิทยฐานะไม ต่ํ ากว า                       
ผู อํานวยการชํานาญการพิเศษ หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กอื่นที่ มีวิทยฐานะ                            
ไมต่ํากวาผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กชํานาญการพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม                   
จํานวน ๒ คน เปนกรรมการประเมิน 



กรณีหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมอาจประเมิน                     
ผลการพัฒนางานตามขอตกลงของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดวยเหตุใดๆ ใหแตงตั้ง                 
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง หรือผูอํานวยการสถานศึกษาใกลเคียง 
หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนประธานกรรมการประเมินแทน 

2.2 กรณีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามขอตกลง จํานวน ๓ คน ประกอบดวย 

 (๑) ผูอํานวยการสถานศึกษานั้น เปนประธานกรรมการ 
 (๒) ผูที่ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวา

ศึกษานิ เทศกชํานาญการพิเศษ หรือผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู  ความสามารถเหมาะสม                        
และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือผูอํานวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืนท่ีมีวิทยฐานะ
ไมต่ํากวาผูอํานวยการชํานาญการพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๒ คน            
เปนกรรมการประเมิน 

 กรณีผูอํานวยการสถานศึกษานั้น ไมอาจประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง             
ของผูดํ ารงตําแหนงรองผู อํานวยการสถานศึกษาดวยเหตุใดๆ ใหแตงตั้ งผู อํานวยสถานศึกษาใกล เคียง                            
หรือผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษานั้นหรือปลัดองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินนั้น เปนประธานกรรมการประเมินแทน 

2.3 กรณีตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน             
ตามขอตกลง จํานวน ๓ คน ประกอบดวย 

(๑) หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนประธาน
กรรมการ 

(๒) ผูทรงคุณวุฒใินสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม และดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือผูอํานวยการสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๒ คน เปนกรรมการประเมิน 

กรณีหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมอาจประเมิน            
ผลการพัฒนางานตามขอตกลงของผูดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษาดวยเหตุใดๆ ใหแตงตั้ ง                      
หัวหนาสวนราชการดานการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
เปนประธานกรรมการประเมินแทน 

 3. วิธีการประเมิน 

ใหคณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงของผูบริหารสถานศึกษา

ในแตละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหนงและวิทยฐานะ        

ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 4. เกณฑการตัดสิน 

ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด                 

และมีผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง ผานเกณฑ โดยตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน                      

ไมต่ํากวารอยละ 70 

 

 

 

 

 



PA 2/บส 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
ตําแหนง.........ผูบริหารสถานศึกษา.......... (ยังไมมีวิทยฐานะ) 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ........................................................นามสกุล...................................................ตําแหนง................................... 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............................................... อัตราเงินเดือน ................................................... บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต......................................................... 

อําเภอ.............................................................จงัหวัด........................................................................................... 
 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1)  ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
                   ไมเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต  

(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ดานการบริหารวิชาการ          
และความเปนผูนําทางวิชาการ 

    เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนน
จาก 
กรรมการ 
แตละคน 
ไมต่ํากวา  
รอยละ 70 

     1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐาน            
การเรียนรูของผูเรียน 
              มาตรฐานการเรียนรู             
ของผู เรี ยน โดยมี แผนพั ฒนา                  
ที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา              
มีการประเมินความตองการจําเปน
ของผู เรี ยนและผู ที่ เ ก่ี ยวข อง                  
มีกระบวนการที่ถูกตอง และผูที่
เก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรูของผู เรียน            
และมีการดําเนินการตามแผน   
 
 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต  

(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหต ุ

    1.2 การจั ดทํ าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
           ปรับประยุกตหลักสูตร
สถานศึ กษา ให มี ความทั นสมั ย 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และท องถ่ิน โดยมี ผู บริหาร ครู 
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม                  
ในการจัดทําหลักสู ตร หลักสูตร                   
มีองคประกอบถูกตอง ครบถวน คือ              
มีวิสัยทัศนจุดมุงหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน 
คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการ
จัดการเรียนรู  การวัดผลประเมิน              
ผลการเรียนรู  มีการนํ าหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติจริง ในการจัดการ
เรียนรูมีการนิเทศ ติดตาม การใช
หลักสูตร มีการนําผลการนิเทศ ติดตาม 
และการประเมินผล การใชหลักสูตร          
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
     1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ าคัญ              
และปฏิบัติการสอน 
          กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ท่ี เน นผู เรี ยนเป นสํ าคัญ                
และปฏิบัติการสอน ครูมีการเตรียม              
การจัดการเรียนรู มีการวิเคราะห
ผูเรียน ปรับประยุกต การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเลือกสื่อ
และแหลงเรียนรู เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ             
มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
นําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู 

     

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต  

(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหต ุ

     1.4 การส งเสริ ม สนั บสนุ น                
การพัฒนาหรือการนําสื่อ นวัตกรรม     
และเทคโนโลยี ทางการศึ กษา                  
มาใชในการจัดการเรียนรู 
            ส ง เสริ ม  สนั บสนุ น                
การพัฒนาหรือการนําสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ทางการศึ กษา                  
มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
ตรงตามที่ หลั กสู ตรกํ าหนด ครู             
และนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม                   
และเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรลุ
ตามวัตถุประสงค  มีการติดตาม
ประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรม            
และเทคโนโลยี ทางการศึ กษา              
มีการรายงานผลและนําไปปรับปรุง 
    1.5 การนิ เทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูของคร ู     
ในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
            นิ เทศ กํ ากั บ ติ ดตาม                     
และประเมินผลการจัดการเรียนรู           
ของครู มีการสงเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ  และมี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษา อยางเปนระบบและตอเนื่อง   
    1.6 การศึกษา วิ เคราะห  เพ่ือ
แกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู             
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา            
ของสถานศึกษา 
            การศึ กษา วิ เคราะห              
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และนําผลไปใช
แกปญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษา 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต  

(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหต ุ

2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา      

     2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ให เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
              การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ดานงานวิชาการ  ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  
     2.2 การบริหารกิจการผู เรียน              
และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน  
             การบริหารกิจการผูเรียน           
และการส งเสริ มพัฒนาผู เรี ยน            
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เก่ียวกับการบริหารกิจการผูเรียน 
ประชุมชี้แจงบุคลากร มอบหมายงาน
มี กรรมการนั กเรี ยน เครื อข าย
ผูปกครอง และจัดกิจกรรมชวยเหลือ
ผูเรียน มีการติดตาม และประเมินผล 
มีรายงานผลการดําเนินการและนําผล
ไปปรับปรุง 
    2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
             การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน ใหมีโอกาส 
ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

    

 

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต  

(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธและนวัตกรรม 

     

     3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ 
การใช เครื่ องมื อหรื อนวั ตกรรม              
ทางการบริหาร 
             การบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยมีนโยบาย กลยุทธการใชเครื่องมือ          
หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก          
ในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพ
ผู เรียน มีแผนปฏิบัติการเก่ียวกับ            
กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร สอดคลองกับมาตรฐาน
ภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชน
และความคุมคา และมีการนําไปปฏิบัติ
จริงบรรลุผลตามเปาหมาย 
     3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง            
และนวัตกรรมในสถานศึกษา      
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
             บริ หารการเปลี่ ยนแปลง                  
และนวั ตกรรมในสถานศึ กษา                    
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา 
โดยสร า งหรื อนํ านวั ตกรรม               
เทคโนโลยีดิ จิ ทัล มาประยุกตใช                
ในการพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียน 
สงเสริม สนับสนุน สรางการมีสวนรวม
ในการบริ หารการเปลี่ ยนแปลง                   
และนวัตกรรมในสถานศึกษา ใหเกิด    
การพัฒนาสถานศึกษาอยางยั่งยืน 

    

 

 

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ปรับประยุกต  

(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 
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ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหต ุ

4. ดานการบริหารงานชุมชน
และเครือขาย 

     

      4.1 การสรางและพัฒนาเครือขาย      
เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
            ส ร า งความร วมมื อ                          
อย างสร างสรรค กั บผู เรี ยน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง     
ผู ท่ี เกี่ยวของชุมชน และเครือขาย           
เพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู 
เสริ มสร างคุณธรรม จริ ยธรรม 
ชวยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะ           
อันพึงประสงคของผูเรียน  
     4.2 การจัดระบบการใหบริการ                 
ในสถานศกึษา  
             การจัดระบบการใหบริการ
ในสถานศึกษา ประสานความรวมมือ
กับชุมชนและเครือขายในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใหบริการ
ดานวิชาการแกชุมชน และงานจิตอาสา 
เพ่ือสรางเครือข ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาให แกผู เรี ยน 
สถานศึกษา และชุมชนและเสริมสราง
วัฒนธรรมทองถิ่น 

    

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชพี     
    5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
            มกีารพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลเพ่ื อการศึ กษาสมรรถนะ               
ทางวิชาชีพผู บริหารสถานศึกษา               
และรอบรูในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
มีสวนรวมและเปนผูนําในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ 

    



 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
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หมายเหตุ 

   5.2 การนําความรู ทักษะ ท่ีได
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ที่สงผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
           มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู 
ทักษะ และนวัตกรรมที่ไดจาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ            
มาประยุกตใช ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง       
มีการติดตามประเมินผล และมี
รายงานผลการใช น วั ต ก ร ร ม               
การบริหารและนําผลไปปรับปรุง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ครูและสถานศึกษา (40 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ปรับประยุกต  
(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหต ุ

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดําเนินการ     
ที่ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติ
ทีค่าดหวัง ตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพ
ผู เรี ยน ครู  และสถานศึกษา             
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
         พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

     2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)  
              พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผล
ตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
ไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ..................คะแนน 

 

 

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

              (....................................................) 

     ตําแหนง..................................................... 

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

 

 

 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

1. จุดเดน 

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

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

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

               (...................................................) 

     ตําแหนง........................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 2/บส 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
ตําแหนง.........ผูบริหารสถานศึกษา......วิทยฐานะ.......ชํานาญการ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ...........................................นามสกุล.............................ตําแหนง...........................วิทยฐานะ.....ชํานาญการ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................ อัตราเงินเดือน .............................................................. บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต....................................................... 

อําเภอ.............................................................................จังหวัด......................................................................... 
 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1)  ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
                   ไมเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

   2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

1. ดานการบริหารวิชาการและความเปน
ผูนําทางวิชาการ 

    เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนนจาก 
กรรมการ 
แตละคน 
ไม ต่ํ ากว า 
รอยละ 70 

    1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรูของผูเรียน 
            มี ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า
มาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน โดยมี
แผนพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบาย
ทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผู เรียน
และผูที่ เ ก่ียวของมีกระบวนการ           
ที่ถูกตอง และผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม     
ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู
ของผู เรียนและมีการดําเนินการ
ตามแผน 

    



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

    1.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา 
           หลั กสู ตรสถานศึ กษา             
มี ความทั นสมั ย  สอดคล อง กั บ              
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
โดยมี ผู บริ หาร ครู  ผู ปกครอง                   
และชุมชน มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา       
มีองคประกอบถูกตองครบถวน คือ               
มีวิสัยทัศนจุดมุงหมาย คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน 
คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการ
เรียนรู การวัดผลประเมินผลการเรียนรู             
มี การนํ าหลั กสู ตรสถานศึ กษา                          
ไปปฏิบั ติจริ งในการจัดการเรี ยนรู               
มีการนิ เทศ ติดตาม การใชหลักสูตร               
มีการนําผลการนิ เทศ ติดตาม และ               
การประเมิ นผลการใช หลั กสู ตร               
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ าคั ญ               
และปฏิบัติการสอน 
            มี ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการ
เตรียมการจัดการเรียนรู มีการวิเคราะห
ผูเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
การเลือกสื่อและแหลงเรียนรูเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ที่ เน นผู เรี ยนเป นสํ าคั ญ                 
มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
นําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู 

     

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

     1.4 การส งเสริ ม สนั บสนุ น                
การพัฒนาหรือการนําสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช              
ในการจัดการเรียนรู 
              ส ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น               
การพัฒนาหรือการนําสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช             
ในการแกไขปญหาการจัดการเรียนรู
ตรงตามที่ หลั กสู ตร กํ าหนดคร ู                
และนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรล ุ          
ตามวั ตถุ ประสงค  มี การติ ดตาม
ประเมิ นผลการใช สื่ อ นวั ตกรรม              
และ เทคโน โลยี ทางการศึ กษา                  
มีการรายงานผลและนําไปปรับปรุง  
    1.5 การนิ เทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูของคร ู          
ในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
             นิ เทศ กํ ากั บ ติ ดตาม           
และประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู 
แกไขปญหาโดยสงเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ และมี       
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษา อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
     1.6 การศึกษา วิเคราะห เพ่ือแกปญหา
และ พั ฒนาการจั ดการ เรี ยนรู                 
เพ่ื อยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษา                
ของสถานศึกษา 
             การศึ กษา วิ เคราะห               
เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ กษา และนํ าผลไปใช
แกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของสถานศึกษา 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา      

    2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ให เป นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ 
ขอบังคับ นโยบาย และตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
            การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ดานงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป            
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  
    2.2 การบริหารกิจการผู เรี ยน           
และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน  
            การบริหารกิจการผูเรียน
และการส ง เสริ มพั ฒนาผู เรี ยน                   
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติ การ
เก่ียวกับการบริหารกิจการผู เรียน 
ประชุมชี้แจงบุคลากร มอบหมายงาน            
มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง
และจัดกิจกรรมช วยเหลือผู เรียน              
มี การติ ดตาม และประเมิ นผล                       
มี ร า ย ง าน ผล กา รดํ า เ นิ น กา ร                    
และนําผลไปปรับปรุง 
    2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
          การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
แก ไขปญหาและพัฒนาผู เรียน              
ใหมีโอกาส ความเสมอภาค และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

    

 

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ และนวัตกรรม 

     

    3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ 
การใช เครื่ องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร 
             การบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยมีนโยบาย กลยุทธการใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก
ในการแกไขปญหาพัฒนาสถานศึกษา
และคุณภาพผูเรียนมีแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับกลยุทธ การใชเครื่องมือ          
หรื อนวั ตกรรมทางการบริ หาร 
สอดคลองกับมาตรฐานภาระงานบริหาร 
โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา
และมีการนําไปปฏิบัติจริงบรรลุผล      
ตามเปาหมาย 
     3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวั ตกร รมในสถานศึ กษา                
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
            บริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรมในสถานศึกษา เพ่ือแกไข
ป ญหาและพั ฒนาสถานศึ กษา                 
โดยสรางหรือนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา
และผู เรี ยน ส งเสริ ม สนับสนุน             
สรางการมีสวนรวมในการบริหาร              
การเปลี่ ยนแปลง และนวัตกรรม               
ในสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยางยั่งยืน 
 

    

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

4. ดานการบริหารงานชุมชน      
และเครือขาย 

     

       4.1 การสรางและพัฒนาเครือขาย            
เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
               ส ร า งคว ามร ว มมื อ               
อย างสร างสรรค กั บผู เรี ยน ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง       
ผูที่ เกี่ ยวของชุมชน และเครือข าย               
เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนรู
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือ
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน 
     4.2 การจัดระบบการใหบริการ              
ในสถานศกึษา 
               การจัดระบบการใหบริการ
ในสถานศึกษา โดยประสานความรวมมือ
กับชุมชนและเครือขายในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ใหบริการ            
ดานวิชาการแกชุมชน และงานจิตอาสา 
เพื่อสรางเครือขายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหแกผู เรียน สถานศึกษา            
และชุมชน และเสริมสรางวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

    

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
    5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
            มี ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง                      
และวิชาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพ่ือใหมีความรูความสามารถ ทักษะ
โดยเฉพาะอยางยิ่ งการใชภาษาไทย             
และภาษาอั งกฤษเพ่ือการสื่ อสาร                
และการ ใช เ ทค โน โ ลยี ดิ จิ ทั ล                     
เพ่ือการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพ
ผู บริ หารสถานศึ กษา และรอบรู                 
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน มีสวนรวม
และเปนผูนําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาชีพ 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

    5.2 การนําความรู ทักษะ ที่ได
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ที่ส งผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
           มีการนําความรูทักษะ
และนวัตกรรมที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาแกไขปญหา
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา       
มีการปฏิบัติจริง  มีการติดตาม
ประเมินผลและมีรายงานผลการใช
นวัตกรรมการบริหาร และนําผล      
ไปปรับปรุง 

     



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ครู และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดําเนินการ            
ที่ ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง
แ ล ะ ส ะ ท อ น ใ ห เ ห็ น ถึ ง ร ะ ดั บ             
การปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตําแหนง
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ครู และสถานศึกษา ที่คาดหวัง 
(20 คะแนน) 

    

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
                พิ จารณาจากการบรรลุ
เป าหมายเชิ งปริ มาณได ครบถ วน               
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

     2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
           พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผล
ตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
ไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ..................คะแนน 

 

 

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

               (...................................................) 

     ตําแหนง..................................................... 

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

 

 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

1. จุดเดน 

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

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

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

               (...................................................) 

     ตําแหนง.................................................... 

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

 

 

 

 

 

 



PA 2/บส 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
ตําแหนง.........ผูบริหารสถานศึกษา......วิทยฐานะ.......ชํานาญการพเิศษ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ.........................................นามสกุล..........................ตําแหนง..........................วิทยฐานะ....ชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ..................................... อัตราเงนิเดือน ............................................................ บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต....................................................... 

อําเภอ........................................................................จังหวัด.............................................................................. 
 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
                  ไมเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

1. ดานการบริหารวิชาการ           
และความเปนผูนําทางวิชาการ 

    เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนนจาก 
กรรมการ 
แตละคน  
ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

      1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรูของผูเรียน 
             มี การริ เริ่ ม พัฒนา 
มาตรฐานการเรียนรูของผู เรียน            
โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับ            
นโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจ
หลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผู เรียน           
และผูที่ เก่ียวของมีกระบวนการ             
ทีถู่กตอง และผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม
ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู    
ของผูเรียน และมีการดําเนินการ
ตามแผน 

    



ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

     1.2 การจั ดทํ าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
                หลักสูตรสถานศึกษา           
มีความทันสมัย สอดคล องกับ           
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
โดยมี ผู บริ หาร ครู  ผู ปกครอง              
และชุมชน มีสวนรวมในการริเริ่ม 
พัฒนา และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
มีองคประกอบถูกตองครบถวน คือ 
มีวิสัยทัศนจุดมุงหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน 
คําอธิบาย รายวิชา แนวดําเนิน            
การจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
การเรี ยนรู  มี การนํ าหลั กสู ตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการ
เรียนรู มีการนิเทศ ติดตาม การใช
หลั กสูตรมีการนํ าผลการนิ เทศ 
ติดตาม และการประเมินผลการใช
หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
     1.3 การพัฒนากระบวนการ
จั ดการเรี ยนรู ท่ี เน นผู เรี ยน                
เปนสําคัญและปฏิบัติการสอน 
               มีการริ เริ่ ม พัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและปฏิบัติการสอน 
ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู             
มีการวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู  การเลือกสื่อ       
และแหลงเรียนรู  เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ท่ี เนนผู เรียนเปนสําคัญ              
มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
นําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

     1.4 การส งเสริม สนับสนุน              
การพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช           
ในการจัดการเรียนรู 
               ริเริ่ม พัฒนา สงเสริม 
สนับสนุนการนํ าสื่ อนวั ตกรรม             
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช           
ในการจัดการเรี ยนรู ตรงตามที่
หลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียน
สามารถใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค 
มีการติดตามประเมินผลการใชสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการรายงานผลและนําไปปรับปรุง 
     1.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู    
ในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
              นิ เทศ กํากับ ติดตาม              
และประเมินผลการจัดการเรียนรู           
ของครู  โดยมีการริ เริ่ม พัฒนา 
สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
     1.6 การศึ กษา วิ เคราะห               
เพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
               การศึกษา วิ เคราะห            
เพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และนําผลไปใช
แกปญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษา 
 

     



 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

2. ด านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

     

        2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ให เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
             การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ดานงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานงบประมาณ ดานบริหารท่ัวไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
      2.2 การบริหารกิจการผู เรียน    
และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน  
                ริเริ่ม พัฒนาการบริหาร
กิจการรูเรียนและการสงเสริมพัฒนา
ผูเรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เก่ียวกับการบริหารกิจการผูเรียน 
ประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงาน 
มีกรรมการนักเรี ยน เครื อข าย
ผูปกครองและจัดกิจกรรมชวยเหลือ
ผูเรียน มีการติดตามและประเมินผล 
มี รายงานผลการดํ าเนิ นการ                    
และนําผลไปปรับปรุง 
     2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
            ริเริ่ม พัฒนาการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผู เรียนใหมี โอกาส 
ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ริเริ่ม พัฒนา  

(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธและนวัตกรรม 

    

 

     3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ 
การใช เครื่ องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร 
            การบริหารจัดการสถานศกึษา 
โดยมีกลยุทธเครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่ม 
พัฒนา สถานศึกษาและคุณภาพ
ผูเรียนมีแผนปฏิบัติการ สอดคลอง
กับมาตรฐานภาระงานบริหาร        
โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา 
และมีการนําไปปฏิบัติจริงบรรลุผล
ตามเปาหมาย 
     3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวั ตกรรมในสถานศึ กษา             
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
           บริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวั ตกรรมในสถานศึ กษา              
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา โดยริเริม่ พัฒนา 
สรางหรือนํานวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการพัฒนาสถานศกึษา
และผู เรี ยน ส งเสริ ม สนั บสนุน               
สรางการมีสวนรวมในการบริหาร              
การเปลี่ ยนแปลงและนวั ตกรรม                     
ในสถานศึ กษาให เกิ ดการพัฒนา
สถานศึกษาอยางยั่งยืน 

    

4. ด านการบริ หารงานชุมชน              
และเครือขาย 

    

     4.1 การสร างและพั ฒนา
เครือขายเพื่อพัฒนาการเรียนรู         
               ริ เริ่ ม พัฒนาสร าง           
ความรวมมืออยางสรางสรรคกับ
ผูเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครองผูที่เ ก่ียวของ ชุมชน  

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

และเครือขาย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ชวยเหลือ และพัฒนาคุณลักษณะ         
อันพึงประสงคของผูเรียน 
      4.2 การจัดระบบการใหบริการ
ในสถานศึกษา 
              การจั ดระบบการ
ใหบริการในสถานศึกษา โดยริเริ่ม 
พัฒนา ประสานความรวมมือกับ
ชุมชนและเครือขายในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหบริการ
ดานวิชาการแกชุมชน และงาน             
จิ ตอาสา เพ่ื อสร างเครื อข าย                   
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหแกผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
และเสริมสรางวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
   5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
          มีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพ่ือใหมีความรู  ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ                
เพื่อการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะ            
ทางวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
และรอบรูในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
มี ส ว น ร ว ม แ ล ะ เ ป น ผู นํ า                         
ในการแลกเปลี่ ยน เ รี ยน รู         
ทางวิชาชีพ 
     5.2 การนําความรู ทักษะ ที่ได
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ         
มาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

        มีการนําความรู  ทักษะ     
และนวัตกรรมที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองและวิ ชาชี พมาพัฒนา               
การบริหารจัดการสถานศึกษา          
มีการปฏิบัติ จริ ง มีการติดตาม
ประเมิ นผล และมีรายงานผล              
การใช นวั ตกรรมการบริ หาร                 
และนําผลไปปรับปรุง 

     



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ครูและสถานศึกษา (40 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
     พิจารณาจากการดําเนินการ             
ที่ ถูกตอง ครบถวนเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตําแหนง      
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพ
ผู เรี ยน ครู  และสถานศึ กษา               
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

    2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน)  
           พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผล
ต อคุ ณภาพผู เรี ยน ครู  และ
สถานศึกษา ไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ..................คะแนน 

 

 

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

               (...................................................) 

     ตําแหนง.................................................... 

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

 

 



 

สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

 

1. จุดเดน 

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

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

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

 

 

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

              (...................................................) 

     ตําแหนง.................................................... 

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

 

 

 

 

 



PA 2/บส 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
ตําแหนง.........ผูบริหารสถานศึกษา......วิทยฐานะ.......เชี่ยวชาญ 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ...........................................นามสกุล.................................ตําแหนง...........................วิทยฐานะ.....เชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................ อัตราเงินเดือน ............................................................... บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต....................................................... 

อําเภอ...........................................................จังหวัด........................................................................................... 
 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  
                ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กําหนด 

   2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

1.ดานการบริหารวิชาการ
และความเปนผูนําทางวิชาการ 

    เกณฑผาน 
ตองไดคะแนน
จากกรรมการ
แตละคน  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 70 

   1.1 การวางแผนพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 
            มีการพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรูของผูเรียน โดยคิดคน 
ปรับเปลี่ยน แผนพัฒนาที่สอดคลอง
กับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุม
ภารกิ จหลั กของสถานศึ กษา                
มีการประเมินความตองการจําเปน
ของผู เรี ยนและผู ที่ เก่ี ยวข อง                
มี ก ร ะบ วน กา รที่ ถู ก ต อ ง                    
และผู ที่ เก่ี ยวข องมีส วนร วม                
ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู   
ของผู เรียนและมีการดําเนินการ          
ตามแผนเปนแบบอยางท่ีดี และ
สามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

    1.2 การจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
           หลักสูตรสถานศึกษา 
มีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและ
ทอง ถ่ิน โดยมีผูบริหาร ครู 
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวม
ในการคิดคน ปรับเปลี่ยน          
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา            
มีองคประกอบถูกตอง ครบถวน 
คือ มีวิสัยทัศน จุดมุงหมาย 
คุณลั กษณะ อัน พึงประสงค 
โครงสรางเวลาเรียน คําอธิบาย
รายวิชา แนวดําเนินการจัดการ
เรียนรูการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู มีการนําหลักสูตร
สถานศึ กษา ไปปฏิบัติ จ ริ ง           
ในการจัดการเรียนรู มีการนิเทศ
ติ ดต า ม  ก า ร ใช ห ลั ก สู ต ร            
มีการนําผลการนิเทศ ติดตาม
และการประเมินผลการใช
หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เปนแบบอยาง
ที่ดีและสามารถใหคําปรึกษา
กับผูอื่นได 
     1.3 การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูที่ เนนผู เรียน     
เปนสําคัญและปฏิบัติการสอน 
              มี ก า ร คิ ด ค น 
ปรับเปลี่ยน กระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และปฏิบัติ การสอน ครูมีการ
เตรียมการจัดการเรียนรู มีการ
วิเคราะหผูเรียน การออกแบบ 
 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

กิจกรรมการเรียนรู การเลือกสื่อ 
และแหลงเรียนรูเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ            
มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
นําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูเปนแบบอยางท่ีดี 
และสามารถให คํ าปรึ กษา            
กับผูอื่นได 
      1.4 การสงเสริม สนับสนุน 
การพั ฒนาหรื อการนํ าสื่ อ
นวั ตกรรม และเทคโนโลย ี              
ทางการศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนรู 
              สงเสริม สนับสนุน       
การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนรูตรงตามที่หลักสูตรกําหนด 
ครูและนักเรียนสามารถใชสื่ อ 
นวั ตกรรม และเทคโนโลย ี           
ทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค 
มีการติดตามประเมินผลคิดคน 
ปรับเปล่ียน การใชสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา              
มีการรายงานผลและนําไปปรับปรุง
เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถ
ใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
     1.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู           
ของครู ในสถานศึกษา และม ี             
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

             คิดคน ปรับเปลี่ยน          
การนิ เทศ กํ ากั บ ติ ดตาม                 
และประเมินผลการจัดการเรียนรู
ของครู โดยสงเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ     
และมี การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา        
อยางเปนระบบและตอเนื่อง            
เปนแบบอยางที่ดี และสามารถ
ใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
      1.6 การศึกษา วิเคราะห วิจัย 
เ พ่ื อแก ป ญหาและพั ฒนา                   
การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
             การศึกษา วิเคราะห 
วิจัย เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู  เพื่ อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และนํ าผลไปใช แกปญหา    
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของสถานศึกษา เปนแบบอยางที่ด ี

     

2. ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

    

    2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาให เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี
                บริ หารจั ดการ
สถานศึกษา ด านงานวิ ชาการ              
ด านการบริ หารงานบุ คคล                
ดานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นโยบาย ตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และเปน
แบบอยางที่ด ี

    



 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
คิดคน ปรับเปลี่ยน  

(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

     2.2 การบริหารกิจการผู เรียน       
และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน 
             คิดคน ปรับเปลี่ ยน         
การบริ ห า ร กิ จก า รผู เ รี ย น                 
และการส งเสริมพัฒนาผู เรี ยน                 
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการผูเรียน
ประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงาน
มีกรรมการนักเรี ยน เครือข าย
ผูปกครองและจัดกิจกรรมชวยเหลือ
ผูเรียน มีการติดตามและประเมินผล 
มีรายงานผลการดําเนินการ และนํา
ผลไปปรับปรุง เปนแบบอยางที่ด ี
      2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
             คิดคน ปรับเปลี่ ยน          
การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน   
ใหมีโอกาส ความเสมอภาค และลด
ความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา 

     

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธและนวัตกรรม 

    

     3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ 
การใช เครื่ องมื อหรื อนวั ตกรรม          
ทางการบริหาร 
           คิ ดค น ปรั บเปลี่ ยน            
การบริหารจัดการสถานศึกษา               
โดยมีกลยุทธ เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหารเชิงรุกในการพัฒนา
สถานศึกษา และคุณภาพผู เรียน               
มีแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับ
มาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึง
ประโยชนและความคุมคา และมี            
การนําไปปฏิบัติจริงบรรลุผล 
 

    



ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมาย
เหต ุ

ตามเป าหมายเปนแบบอยางที่ ดี           
และสามารถให คํ าปรึกษากับ           
ผูอื่นได 
     3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวั ตกรรมในสถานศึ กษา                
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
             บริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวั ตกรรมในสถานศึ กษา                
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา โดยคิดคน 
ปรับเปล่ียน สรางหรือนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนา
สถานศึกษาและผู เรียน สงเสริม 
สนับสนุน สรางการมีสวนรวม               
ในการบริหารการเปลี่ ยนแปลง             
และนวัตกรรมในสถานศึกษา ใหเกิด
การพัฒนาสถานศึกษาอยางยั่งยืน           
เปนแบบอยางที่ดี  และสามารถ             
ใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

     

4. ด านการบริหารงานชุมชน            
และเครือขาย 

    

     4.1 การสร างและพั ฒนา
เครือขายเพื่อพัฒนาการเรียนรู    
               คิดคน ปรับเปล่ียน 
สรางความรวมมืออยางสรางสรรค
กับผูเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ผู ที่ เก่ียวของ ชุมชน                
และเครือขาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
เสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม
ชวยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะ     
อั น พึ งประสงค ของผู เ รี ยน                   
เปนแบบอยางที่ด ี
      4.2 การจัดระบบการใหบริการ
ในสถานศกึษา      

    



 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

            คิ ดค น ปรั บเปลี่ ยน           
การจั ดระบบการให บริ การ                       
ในสถานศึ กษา โดยประสาน                  
ความรวมมือกับชุมชนและเครือขาย
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน             
และงานจิตอาสาเพ่ือสรางเครือขาย      
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
ใหแกผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
และเสริมสรางวัฒนธรรมทองถ่ิน           
เปนแบบอยางที่ด ี

     

5. ด านการพั ฒนาตน เอง                
และวิชาชีพ 

     

       5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
         มีการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพอยางเปนระบบ    
และตอเนื่องเพ่ือใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย า ง ยิ่ ง ก า ร ใ ช ภ า ษา ไท ย              
และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และการใช เทคโนโลยีดิจิทัล      
เพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา และรอบรู
ในการบริหารงานมากยิ่ง ข้ึน            
มี ส ว น ร ว ม แ ล ะ เ ป น ผู นํ า                 
ในการแลกเปลี่ ยน เ รี ย น รู                
ทางวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีด ี
    5.2 การนําความรู ทักษะ 
ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ที่ส งผลตอ
คุ ณ ภ า พ ผู เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ
สถานศึกษา 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

          มี ก า ร นํ า ค ว า ม รู 
ทักษะ และนวัตกรรมที่ ไดจาก           
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ         
ม า คิ ด ค น  ป รั บ เ ป ลี่ ย น               
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
มีการปฏิบัติจริง มีการติดตาม
ประเมินผล และมีรายงานผล
การใชนวัตกรรมการบริหาร 
แ ล ะ นํ า ผ ล ไ ป ป รั บ ป รุ ง              
เปนแบบอยางที่ดีและสามารถ
ใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

 

     



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ครู และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหต ุ

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
     พิจารณาจากการดําเนินการ          
ที่ ถูกตอง ครบถวนเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง
และสะท อนให เห็ นถึ งระดั บ             
การปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตําแหนง
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพ
ผู เรี ยน ครู  และสถานศึ กษา               
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
            พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

      2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)  
            พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา      
ไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน =  ................ คะแนน 

 

 

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

              (....................................................) 

     ตําแหนง..................................................... 

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

 

 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

 

1. จุดเดน

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

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

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

             (.....................................................) 

     ตําแหนง..................................................... 

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

 

 

 

 

 



PA 2/บส 
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 
 รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ...............................นามสกุล........................ตําแหนง........................วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......................................... อัตราเงนิเดือน ......................................................... บาท  

สถานศึกษา..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................ 

อําเภอ.......................................................................จังหวัด................................................................................ 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 
 1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

   ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
 2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

1. ดานการบริหารวิชาการ         
และความเปนผูนําทางวิชาการ 

    เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนนจาก 
กรรมการ  
แตละคน  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 70 

     1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรูของผูเรียน 
            สรางการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู          
ของผู เรี ยน โดยมีแผนพัฒนา                
ที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา 
มีการประเมินความตองการจําเปน
ของผู เรี ยนและผู ท่ี เ ก่ี ยวข อง                
มีกระบวนการท่ีถูกตอง และผู ท่ี
เก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรูของผู เรียน     
และมีการดําเนินการตามแผน          
เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถ        
ใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

     1.2 การจั ดทํ าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
               สรางการเปล่ียนแปลง
หลั กสู ต รสถ านศึ กษา ให ม ี              
ความทั นสมั ย สอดคล องกั บ            
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
โดยมี ผู บริ หาร ครู  ผู ปกครอง               
และชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา มีองคประกอบ
ถูกตอง ครบถวน คือ มีวิสัยทัศน 
จุดมุงหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค 
โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบาย
รายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู            
มีการนํ าหลั กสู ตรสถานศึ กษา            
ไปปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนรู 
มีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร 
มี การนํ าผลการนิ เทศ ติ ดตาม              
และการประเมินผลการใชหลักสูตร    
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
มี การเผยแพร และขยายผล            
ในวงวิชาชีพ เปนแบบอย าง            
และเปนผูนํา 
    1.3 การพัฒนากระบวนการ
จั ดการเรี ยนรู ท่ี เน นผู เรี ยน               
เปนสําคัญและปฏิบัติการสอน 
            สรางการเปลี่ยนแปลง  
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและปฏิบัติการสอน
ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู     
มีการวิเคราะหผูเรียนการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเลือกสื่อ
และแหล ง เรียนรู  เครื่ องมือ
วัดผลประเมินผล จัดกระบวนการ 
 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

เรียนรูตามแผนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
นําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู เปนแบบอยางท่ีดี                 
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
     1.4 การสงเสริม สนับสนุน           
การพัฒนาหรือการนําสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช
ในการจัดการเรียนรู 
             ส งเสริ ม สนับสนุน    
การนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนรู ตรงตามที่หลักสูตรกําหนด ครู
และนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรล ุ  
ตามวัตถุประสงค  มีการติดตาม
ประเมินผลสรางการเปล่ียนแปลง      
การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการรายงานผล            
และนําไปปรับปรุง มีการเผยแพร   
และขยายผลในวงวิ ชาชี พ             
เปนแบบอยางและเปนผูนํา 
     1.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู
ในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
             สรางการเปลี่ยนแปลง
การนิ เทศ  กํ ากั บ ติ ดตาม                
และประเมินผลการจัดการเรียนรู
ของครู  โดยสงเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ทางวิ ชาชีพ              
และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบ
และตอเนื่อง เปนแบบอยางท่ีดี 
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง  
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

     1.6 การศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา 
          การศึกษา วิเคราะห 
วิ จัย เพ่ือแกปญหาและพัฒนา              
การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และนํ า ผ ล ไ ป ใ ช แ ก ป ญ ห า             
และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของสถานศึกษา มีการเผยแพร      
ขยายผลและสรางการเปลี่ยนแปลง
ในวงวิชาชีพเปนแบบอย าง              
และเปนผูนํา 

     

2. ด านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

    

     2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
            บริหารจัดการสถานศึกษา 
ดานงานวิชาการ  ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
นโยบาย ตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และเปนแบบอยางท่ีด ี
     2.2 การบริหารกิจการผูเรียน
และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน 
              สรางการเปลี่ยนแปลง
การบริ หารกิ จการผู เ รี ยน              
และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน            
มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติ การ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการผูเรียน
ประชุมชี้แจงบุคลากร มอบหมายงาน         
มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง 

    



 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

และจัดกิจกรรมชวยเหลือผูเรียน            
มี การติ ดตามและประเมิ นผล                
มีรายงานผลการดําเนินการ และนํา
ผลไปปรับปรุง เปนแบบอยางที่ด ี
      2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
             สรางการเปลี่ยนแปลง            
การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน   
ใหมีโอกาส ความเสมอภาค และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 

     

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธและนวัตกรรม 

    

     3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ 
การใช เครื่ องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร 
            สร างการเปลี่ ยนแปลง               
การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมี   
กลยุทธ เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหารเชิงรุก ในการพัฒนา
สถานศึกษาและคุณภาพผู เรียน                
มีแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับ
มาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึง
ประโยชนและความคุมคา และมี           
การนํ าไปปฏิ บั ติ จริ งบรรลุ ผล               
ตามเปาหมาย เปนแบบอยางที่ดี          
และสามารถให คํ าปรึ กษา                 
กับผูอื่นได 
     3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
และนวั ตกรรมในสถานศึ กษา           
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
            บริหารการเปลี่ยนแปลง                
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 
โดยส ร า ง หรื อนํ านวั ตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการสราง 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

การเปลี่ ยนแปลงการพั ฒนา
สถานศึกษาและผู เรียน สงเสริม 
สนั บสนุ น สร างการมี ส วนร วม                 
ในการบริ หารการเปลี่ ยนแปลง                  
และนวัตกรรมในสถานศึกษา ใหเกิด
การพัฒนาสถานศึกษาอยางยั่งยืน
เปนแบบอยางที่ดี  และสามารถ             
ใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

     

4. ด านการบริหารงานชุมชน           
และเครือขาย 

    

     4.1 การสร างและพั ฒนา
เครือขายเพื่อพัฒนาการเรียนรู    
             สร างความร วมมื อ              
อย างสร างสรรค กั บผู เรี ยน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง              
ผูที่ เก่ียวของ ชุมชน และเครือขาย
เพื่ อสร างการเปลี่ ยนแปลง                 
การพัฒนาการเรียนรู  เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือ              
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนเปนแบบอยางที่ด ี
     4.2 การจัดระบบการใหบริการ
ในสถานศกึษา      
            สรางการเปล่ียนแปลง               
การจั ดระบบการให บริ การ                   
ในสถานศึ กษา โดยประสาน             
ความรวมมือกับชุมชนและเครือขาย
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน     
และงานจิตอาสา เพ่ือสรางเครือขาย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหแกผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
และเสริมสรางวัฒนธรรมทองถ่ิน
เปนแบบอยางที่ด ี

    

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
   5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
          มี การพั ฒนาตนเอง                  
และวิ ชาชี พอย างเป นระบบ                
และต อเนื่ องเพ่ื อให มี ความรู 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย า ง ยิ่ ง ก า ร ใ ช ภ า ษ า ไท ย                   
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล              
เพ่ือการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา และรอบรู            
ในการบริ หารงานมากยิ่ งขึ้ น             
มี ส ว น ร ว ม แ ล ะ เ ป น ผู นํ า                
ในการแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู                 
ทางวิชาชพีเปนแบบอยางท่ีด ี
     5.2 การนําความรู ทักษะ ที่ได
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    
มาใช ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ที่ส งผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
            มีการนําความรู ทักษะ 
และนวัตกรรมท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเองและวิ ชาชี พมาสร าง               
การเปลี่ยนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติ จริ ง              
มีการติดตามประเมินผล และมี
รายงานผลการใช นวั ตกรรม               
การบริหาร และนําผลไปปรับปรุง 
เปนแบบอยางที่ดี ใหคําปรึกษา    
กับผูอื่น และเปนผูนํา 

    

 

 

 

 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ครู และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

หมายเหตุ 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      
      พิจารณาจากการดําเนินการ                
ที่ ถู กต อง ครบถ วนเป นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง
และสะท อนให เห็ นถึ งระดั บ                
การปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตําแหนง
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพ
ผู เรี ยน ครู  และสถานศึ กษา                  
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)  
           พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
ไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................คะแนน 

 

 

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

              (....................................................) 

     ตําแหนง..................................................... 

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

 

 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

1. จุดเดน 

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

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

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

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

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

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

             (.....................................................) 

     ตําแหนง.................................................... 

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

 

 

 

 

 

 



PA 3/บส 

 
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  
ตําแหนง..........ผูบริหารสถานศึกษา ............... 

 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

(ระหวางวันที่ ... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. ....) 
 
ขอมูลผูรับการประเมิน 
ชื่อ.........................................นามสกุล.........................ตําแหนง...................... วิทยฐานะ..................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...............บาท สถานศึกษา........................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................อําเภอ....................................จังหวดั................................. 
 

ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
 

ผลการประเมิน 

การประเมินขอตกลงในการพัฒนางาน คะแนนเต็ม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 หมายเหตุ 

สวนที่  1 ขอตกลงในการพัฒนางาน               
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

60 
   เกณฑผาน 

ตองไดคะแนน 
จากกรรมการ
แตละคน 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 
 

สวนที่  2 ขอตกลงในการพัฒนางาน            
ที่เสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน คร ูและสถานศกึษา 

40 
   

รวม     

 

สรุปผลการประเมินทั้ง 2 สวน จากกรรมการ 3 คน    ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

 

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

  (.....................................................) 

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

 

 

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

       (..........................................)                                 (............................................) 

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

 

สําหรับกรรมการประเมิน PA 



รูปแบบการจัดทําไฟลวีดิทัศนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินตาํแหนงและวิทยฐานะขาราชการ 
หรือพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2565 

(ผูบริหารสถานศึกษา)  
 

๑. ไฟลวีดิทัศนการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร  
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

    กําหนดใหมีรูปแบบการจัดทําและคุณลักษณะทีส่ําคญั ดังนี ้
    ๑.๑ เปนไฟลวิดีทัศนที่ผูบริหารสถานศึกษาไดจัดทําขึ้นภายหลังจากที่ไดกําหนดแผนพัฒนา 

สถานศึกษาแลว โดยนําเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใชกลยุทธ หรือเครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหาร 
ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุผลและประสบผลสําเร็จ แสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหา 
หรือประเด็นการพัฒนา การแกปญหาสถานศึกษา ทั้งนี้ วีดิทัศนที่นําเสนอตองสะทอนระดับการปฏิบัติ  
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา แรงบันดาลใจ 
กรอบแนวคิด ปรัชญาในการกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาสถานศึกษา การออกแบบกลยุทธการบริหาร  
การระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร การทํางานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชน  
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ การสรางการมีสวนรวมของครู ผูปกครอง ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญ ในการพัฒนา 
คุณภาพของนักเรียน ครู และชุมชน การปฏิบัติที่ดีจากการบริหารสถานศึกษา การประเมินและปรับปรุง  
การบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

     ๑.๒ การถายทําและการนําเสนอไฟลวีดิทัศนการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ การใช 
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
                    กําหนดใหมีรูปแบบและลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี ้

 ๑) รูปแบบการถายทําไฟลวีดิทัศน ตองเปนการบันทึก ณ สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริง  
โดยฉากหลังจะตองไมมีบุคคลอ่ืนใดมารวมนําเสนอ ในการนําเสนออาจใชสื่อชวยในลักษณะของภาพนิ่ง 
ขอความ สัญลักษณ ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก (Insert) ภาพ หรือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
ดวยก็ได โดยการนําเสนอใหใชการพูดหรือนําเสนอเปนภาษาไทยดวยตนเองเทานั้น การถายทําใหใชกลองถายทํา 
แบบตัวเดียว (Single video camera) อาจมีผูชวยในการบันทึกได ไมมีสวนนําใด ๆ ของไฟลวีดิทัศน (No Title)  
ไมมีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก ไมมีการหยุดการถายทํา (One - Take recording) ไมมีการติดตอ (Un - Editing)  
ไมมีการแตงเติมภาพ (No effect) ดวยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และตองไมใชเทคนิคใด ๆ ในการถายทําทั้งสิ้น 

 ๒) ลักษณะสําคัญทางเทคนิคของไฟลวีดิทัศน 
     (๑) ความละเอียดของไฟลวีดิทัศน ตองมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 

ประเมินไดตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 
      (๒) ประเภทของไฟลวีดิทัศน ตองเปนไฟล mp4 (กรณีไมสามารถบันทึกเปนไฟล mp4 ได  

ใหสามารถแปลงไฟลอ่ืนเปนไฟล mp4 ได โดยไมถือเปนการตัดตอ) 
     (๓) ความยาวของไฟลวีดิทัศน ไมเกิน ๑๕ นาที 

      ทั้งนี้ ใหสงไฟลวีดิทัศนการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร จํานวน ๑ ไฟล เทานั้น 
 
 
 
 
 
 



๒. ไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
    ๒.๑ เปนไฟลวีดิทัศนที่แสดงใหเห็นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ 

สถานศกึษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเปนตนแบบ หรือเกิดนวัตกรรมการบริหาร 
หรือการจัดการท่ีเปนแบบอยางที่ดี (Best practice) โดยมีรองรอยหลักฐานเชิงประจักษซึ่งแสดงผลลัพธ 
(Outcomes) จากการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา อยางเปนรูปธรรม   
             ๒.๒ การถายทําวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศกึษา  

กําหนดใหมีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี ้
๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟลวีดิ ทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการบริหาร 

สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายดวยตนเองเทานั้น โดยการนําเสนอ 
ใหเปนลักษณะการอธิบายการปฏิบัติงานของตนเอง สะทอนผลลัพธของการบริหารที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู 
ผูปกครอง ชุมชน และภาพรวมของสถานศึกษา อาจนําเสนอรองรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เปนผลลัพธ ผลกระทบ
จากการบริหาร ที่มีพัฒนาการสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยผลงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา อาจมีไดหลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา ผลงานควรจะนําเสนอใหเห็นในสวนที่ประสบความสําเร็จและอาจนําเสนอในสวนที่ยังไมประสบ
ความสําเร็จดวย ท้ังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนําเสนอ 
ทุกกรณี และตองไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา ระหวางการบรรยายใหมีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง  
หรือภาพเคลื่อนไหวได ตองไมมีสวนนํา (Title) ไมมีดนตรีประกอบ ไมมีเสียงพิเศษที่สรางข้ึน (No sound effect) 
ไมมีการซอนตัวอักษรระหวางการนําเสนอ แตอาจใชการนําเสนอผานโปรแกรมการนําเสนอได ไดแก 
PowerPoint, Keynote, Google Slides หรืออ่ืน ๆ 

๒) ลักษณะสําคัญทางเทคนิคของไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการบริหาร 
สถานศึกษา 

    (๑) ความละเอียดของไฟลวีดิทัศน ตองมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 
ประเมินไดตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง โดยสามารถตัดตอได และสามารถใสคําบรรยายดานลาง 
ของวีดิทัศนได 

     (๒) ประเภทของไฟลวีดิทัศน ตองเปนไฟล mp4 (กรณีไมสามารถบันทึกเปนไฟล mp4 ได  
ใหสามารถแปลงไฟลอ่ืนเปนไฟล mp4 ได โดยไมถือเปนการตัดตอ) 

    (๓) ความยาวของไฟลวีดิทัศน ไมเกิน 10 นาที  
โดยใหสงไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 ไฟล เทานั้น 

 
 
 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 

  



แนวทางการดําเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามมาตรฐานท่ัวไปฯ ในชวงระยะเวลาเปล่ียนผาน 

 
ก. การยื่นคําขอปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
     1. กรณีผูบริหารสถานศึกษา ประสงคจะนําผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ป
ติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                   
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี                 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน 
ตามขอตกลง (PA)  

1.1 ใหคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ดําเนินการประเมินผลงาน            
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกันดังกลาว เฉพาะในสวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคูมือ 
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบทายประกาศ ก.ท.               
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อน             
วิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 นําผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ท่ีผานเกณฑ
การตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และสรุปคะแนนที่ไดในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี ้

(1) ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (ผลการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ ก.ท.                      
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหม ี          
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน 

ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง                
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี ้

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหวางวันที่...... ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน 
ไมต่ํากวารอยละ 70  

กรรมการคนที่ 1 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 2 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

   สรุป ผลการประเมิน  ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 
  

 



ข. การยื่นคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) 

     1. กรณีผูบริหารสถานศึกษา ประสงคจะนําผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ป
ติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี              
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางาน 
ตามขอตกลง (PA)  

1.1 ใหคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ดําเนินการประเมินผลงาน               
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกันดังกลาว เฉพาะในสวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคูมือ
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบทายประกาศ ก.ท.               
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพ่ือใหมีหรือเลื่อน            
วิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 นําผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ที่ผานเกณฑ
การตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และสรุปคะแนนที่ไดในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี ้

(1) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (ผลการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ ก.ท.                     
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหม ี           
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง              
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา 

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี ้

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหวางวันที่...... ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน 
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 2 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

ปงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหวางวันที่...... ถึงวันที…่… 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 2 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

สรุป ผลการประเมิน  ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ดานที่ 1 และดานที่ 2 

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรฐานทั่วไปกําหนดให                   

มีการประเมิน 2 ดาน ดังนี ้

ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศกึษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศกึษา 

โดยจําแนกเปน 3 สังกัด มีองคประกอบการประเมิน เกณฑการใหคะแนน วิธีการประเมิน 

และเกณฑการตัดสิน ดังนี ้

1. ประเภทผูบริหารสถานศึกษา 

1.1 ผูบริหารสถานศึกษา ระดับศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.2 ผูบริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

2. องคประกอบการประเมิน 

การประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบงเปน 8 ตัวบงชี้ ดังนี ้

(1) มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

(3) มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 

(4) มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ  

(5) มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

(6) มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

(7) มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ  

(8) มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การประเมินดานท่ี 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน แบงเปน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 

(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม               

ทางการบริหาร 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 
 

4. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม 

ทางการบริหาร โดยพิจารณาจาก 

1) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล PDF              

ซึ่งผูขอไดพัฒนาขึ้นและนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในชวงที่ดํารงตําแหนง               

หรือดํารงวิทยฐานะ แลวแตกรณ ี

2) การนําเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม 

ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอในขอ 1) โดยแสดงใหเห็นถึงสภาพ 

ปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน            

และผลลัพธที่ เ กิด ข้ึนจากการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ท่ีสงผลตอคุณภาพผู เรียน คร ู                

และสถานศึกษา ทั้งนี ้ใหนําเสนอเปนไฟลวีดิทัศนตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศกึษา 

ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินดานท่ี 2 ดานผลลัพธในการพัฒนา                

การบริหาร สถานศึกษา โดยพิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเปนตนแบบ และสงผลตอ

คุณภาพผูเรียน ตามท่ีเสนอไวในดานที่ 1 โดยใหนําเสนอในรูปแบบไฟลวีดิทัศนตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท.                

และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 



5. เกณฑการตัดสิน 
ผูผานการประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือ

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และดานท่ี 2 ดานผลลพัธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จะตองไดคะแนน ดังนี้ 
วิทยฐานะชํานาญการ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวา รอยละ 65  
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวา รอยละ 70 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวา รอยละ 75 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวา รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  

ตําแหนง.........ผูบริหารสถานศึกษา......... วิทยฐานะ...(ทุกวิทยฐานะ)... 

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

 ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ......................................................................... 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
ชื่อผูขอ นาย/นาง/นางสาว .........................................นามสกุล…………..……............................ อายุ................ป 
เลขประจําตัวประชาชน..............................................  อายุ................ป ปเกษียณอายุราชการ........................... 
ตําแหนง.............................................. วิทยฐานะ.......................................... ตําแหนงเลขที่ .............................. 
สถานศึกษา............................................................... สังกัด อบจ. / เทศบาล / อบต........................................... 
รับเงินเดือนอันดับ........................................ อัตราเงินเดือน..........................................................................บาท 
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่..................เดือน......................... พ.ศ. ................. 
เคยขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดทาย  เม่ือวันที่.........เดือน.............. พ.ศ.  ............... 
 

2. คุณวุฒ ิ
1. มีวุฒิปริญญาตรี ..................................................วชิาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.............................................. 
จากสถาบันการศึกษา................................................ ประเทศ.................................... เม่ือวันที่.......................... 
2. มีวุฒิปริญญาโท ..................................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.............................................. 
จากสถาบันการศึกษา.................................................... ประเทศ..................................... เม่ือวันที่.................... 
3. มีวุฒิปริญญาเอก ..................................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา............................................ 
จากสถาบันการศึกษา.............................................. ประเทศ........................................... เมื่อวันที.่................... 

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา เลขที่...... ออกใหเมื่อวันที่.... วัน/เดอืน/ป ที่หมดอายุ...... 

4. การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ในชวงระยะเวลายอนหลัง 3 รอบการประเมิน 

4.1 ภาระงานตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
  เต็มเวลา 
  ไมเต็มเวลา 
 โดยภาระงานดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ มีการปฏิบัติการสอนไมต่ํากวา......

ชั่วโมง/สัปดาห (ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            

และรองผูอํานวยการสถานศึกษา ไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง/สัปดาห) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรม               

การเรียนการสอนในสถานศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

การปฏิบตัิการสอน 

(จํานวนชั่วโมง/สัปดาห) 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. …. 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. …. 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. .... 

1. ปฏิบัติการสอนประจําวิชา    
2. ปฏิบัติการสอนรวมกับครูประจําชั้น/ประจําวชิา    

3. สังเกตการสอนและสะทอนผลการสอน

รวมกับครูในกิจกรรมเปดชั้นเรียน (Open 

Class) 

   



การปฏิบตัิการสอน 

(จํานวนชั่วโมง/สัปดาห) 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. …. 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. …. 

รอบการประเมิน 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. .... 

4. เปนผูนํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

ของโรงเรียน 

   

5. นิเทศการสอนเพื่อเปนพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูใหกับครู 

   

6. จัดกิจกรรมเสริมการเรยีนรูและอบรมบมนิสัย
ผูเรียน 

   

รวมจํานวนชั่วโมง/สัปดาห    

4.2 ผลการพัฒนางานตามขอตกลง 
 รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.  .... ระหวางวันที่.............. ถึงวันที่........... มีผลการประเมินรอยละ..... 

รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.  .... ระหวางวันที่.............. ถึงวันที่.......... มีผลการประเมินรอยละ...... 
รอบที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ.  .... ระหวางวันที่.............. ถึงวันที่.......... มีผลการประเมินรอยละ...... 

 ท้ังนี้ ผูบริหารสถานศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานในปงบประมาณ พ.ศ. 2567            
ใชผลการพัฒนางานตามขอตกลง 1 รอบการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใชผลการพัฒนางาน              
ตามขอตกลง 2 รอบการประเมิน และตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2569 เปนตนไป ใชผลการพัฒนางาน              
ตามขอตกลง 3 รอบการประเมิน 

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส 
และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ
หรือขอเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนตนไป ใชผลการพัฒนางาน                       
ตามขอตกลง 1 รอบการประเมิน 

5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ในชวงระยะเวลายอนหลัง 4 ป 
  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมเคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ ที่หนักกวาภาคทัณฑ 
  เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
หนักกวาภาคทัณฑ ในป พ.ศ.........(วันที่..........เดือน.................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดอืน..................พ.ศ........) 
ตามคําสั่ง............................. ที่...........เรื่อง .................... สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ............. พ.ศ. ............. 

6. การใชเงื่อนไขลดระยะเวลา ตามมาตรฐานท่ัวไปใหม 
  ไมขอใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  

ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสงคจะใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อน             
วิทยฐานะตองมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 4 รอบการประเมิน การเลื่อนเงินเดือนลาสุด
ติดตอกัน กอนยื่นคําขอ และตองมีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  ไมเคยใชเงื่อนไขการลดระยะเวลา และประสงคจะใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอม ี             
วทิยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
  ตามขอ 1.1 ความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ................. 
วันที่ผานการทดสอบ....................... วันหมดอายุ ............................. (ตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)  



“1.1 เปนผูมีความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ B1 โดยใหเทียบกับเกณฑ                   
ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ
การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ               
ตามมาตรฐานวิชาชีพคร”ู 
  ตามขอ 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีที่มีความยากลําบาก        
ตัง้แตวันที่............................ ถึงวันที่ (โดยตองปฏิบัติหนาที่ในพ้ืน ที่พิเศษไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ) 

 ตามขอ 1.3 มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก .................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................... 
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการสถานศึกษา และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 
  ตามขอ 1.4 ผานการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับ 8) ซึ่งไดรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 

 เคยใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาแลว แตการขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ ประสงคจะขอใชเงื่อนไข 
การลดระยะเวลาตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  ตามขอ 1.1 ความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ................. 
วันที่ผานการทดสอบ....................... วันหมดอายุ ............................. (ตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันที่ยื่นคําขอ)  

“1.1 เปนผูมีความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ B1 โดยใหเทียบกับเกณฑ                     
ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ
การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ             
ตามมาตรฐานวิชาชีพคร”ู 
  ตามขอ 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยูในพ้ืนท่ีที่มีความยากลําบาก         
ตั้งแตวันที่....................................... ถึงวันที.่................................(โดยตองปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนท่ีพิเศษไมนอยกวา 
3 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ) 
  ตามขอ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ..................วชิาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................... 
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการสถานศึกษา และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 
  ตามขอ 1.4 ผานการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับ 8) ซึ่งไดรับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 
 ท้ังนี้ เงื่อนไขลดระยะเวลาดังกลาว ไมครอบคลุมถึงผูบริหารสถานศึกษาผูใชสิทธินับระยะเวลาทวีคูณ 

ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประโยชนในการแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

7. ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นท่ีพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นท่ีอําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) 

หากประสงคใชสิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการนับระยะเวลาทวีคูณ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ในการขอมีวิทยฐานะชํานาญการ
หรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผูขอไดปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด.......... .............. ตั้งแตวันที่
...................................ถึงวันที่............. รวมเปนเวลา........ป.........เดือน............วัน (ตองปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด
ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) มาแลวไมนอยกวา 
1 ป ติดตอกันนับถึงวันที่ยื่นคาํขอ)  

ทั้งนี้ ผูบริหารสถานศกึษาที่ใชสิทธินับเวลาทวีคูณตามมาตรฐานทั่วไปฯ ดังกลาว เม่ือไดรับการแตงตั้งใหมี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแลว หากจะยายหรือไปชวยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่พิเศษจะตองมีระยะเวลา
ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ดังกลาวไมนอยกวา 3 ป นับแตวันที่มีผลอนุมัติใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 



8. ขอมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

8.1 ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทางการบริหาร  

 ใหสถานศึกษา/สวนราชการดานการศกึษา แลวแตกรณ ีนําขอมูลของผูขอเขาสูระบบ DPA ดังตอไปนี้  

 8.1.1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทางการบริหารตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา เรื่อง........................................................    

ซึ่งผูขอไดพัฒนาขึ้นและนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในตําแหนงหรือวิทยฐานะ   

ที่ดํารงอยู ในรูปแบบไฟล PDF  

 8.1.2 ไฟลวีดีทัศนการนําเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม      

ทางการบริหารตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอตามขอ 8.1.1 โดยมีรูปแบบ              

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

8.2 ดานท่ี 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

 ไฟลวีดีทัศนการนําเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา             

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเปนตนแบบ และสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

ตามที่เสนอไวในดานที่ 1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

8.3 ดานท่ี 3 ดานผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผูขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ)  

ใหผูขอเสนอผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดในรูปแบบไฟล PDF เพ่ือให

สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา/สวนราชการ แลวแตกรณี นําขอมูลเขาสูระบบ DPA 

 8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน...............รายการ ดังนี ้

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

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

 8.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 

 สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ไดนําไปเผยแพร.............................

และงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง 

วารสารไทย หรือ Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสงบทความวิจัย               

ที่ตีพิมพเผยแพร ในรูปแบบไฟล PDF ใหระบุชื่อวารสาร.........................เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร 

(ISSN)...................................เว็บไซต ......................................................... 

9. การขอรับการประเมินในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน โดยใชผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑเดิมมารายงาน 
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและประสงคขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปใหม ในชวงระยะเวลา

เปลี่ยนผานใหยื่นคําขอตอสถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา/สวนราชการ แลวแตกรณี เพ่ือนําขอมูลเขาสูระบบ DPA 

9.1 การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 

 9.1.1 กรณีผูบริหารสถานศึกษา ประสงคจะนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป
ติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                       
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหมี            
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเ พ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางาน                     
ตามขอตกลง (PA) ใหรายงานผลที่เกิดกับผูเรียน และผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ดังนี ้
 
 



         (1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงาน 
ที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี  
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง           
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และ
สถานศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 

             (2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหวางวันที่...... ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน  
ไมต่ํากวารอยละ 70  

กรรมการคนที่ 1 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 2 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

สรุป ผลการประเมิน  ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    9.2 การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) 
 9.2.1 กรณีผูบริหารสถานศึกษา ประสงคจะนําผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ป
ติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท.                   
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหมี                 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเ พ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางาน                       
ตามขอตกลง (PA) ใหรายงานผลที่เกิดกับผูเรียน และผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ดังนี ้

         (1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน ตามแบบรายงานผลงาน 
ที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันท่ี  
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน 
ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง          
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา  

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

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

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

 

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

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

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

 

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

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 

             (2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหวางวันที่...... ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการ 
แตละคน ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 2 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

ปงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหวางวันที่...... ถึงวันที…่… 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 2 รอยละ……  
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

สรุป ผลการประเมิน  ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 



9.3 ขอมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
9.3.1 ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม 

ทางการบริหาร 
ใหสถานศกึษา/สวนราชการดานการศึกษา แลวแตกรณี นําขอมูลของผูขอเขาสูระบบ DPA ดังตอไปนี ้
1) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม 

ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา เรื่อง....................................................... 
ซึ่งผูขอไดพัฒนาขึ้นและนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในตําแหนงหรือวิทยฐานะ    
ที่ดํารงอยู ในรูปแบบไฟล PDF  

2) ไฟลวีดีทัศนการนําเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรม 
ทางการบริหารตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอในขอ 1) โดยแสดงใหเห็นถึงสภาพ
ปญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน          
และผลลัพธที่ เ กิด ข้ึนจากการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ท่ีสงผลตอคุณภาพผู เรียน ครู                   
และสถานศึกษาโดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

9.3.2 ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
 ไฟลวีดีทัศนการนําเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึน หรือเปนตนแบบ และสงผลตอคุณภาพ ผูเรียน 
ตามที่เสนอไวในดานที่ 1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

9.3.3 ดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผูขอเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ)  
 ใหผูขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ในรูปแบบไฟล PDF 

เพ่ือใหสถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา/สวนราชการ แลวแตกรณี นําขอมูลเขาสูระบบ DPA 
1) เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน..................รายการ ดังนี ้

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

2) ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 
สําหรับการขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ไดนําไปเผยแพร..................   

และงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง 
วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสงบทความวิจัย 
ที่ตีพิมพเผยแพร ในรูปแบบไฟล PDF ใหระบุชื่อวารสาร..........................เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร 
(ISSN) .............เว็บไซต ........................ 

 
 
 

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

            (.......................................................................) 

      ตําแหนง................................................................... 

                             ผูจัดทําคําขอ 

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

 

 

 

 



ความเห็นของผูบังคับบัญชา  

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

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

       

 
 

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

            (.......................................................................) 

       ตําแหนง.................................................................. 

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

 

 
 
 

หมายเหตุ แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ที่กําหนดนี้ เปนแบบคําขอเบื้องตน              

เพ่ือใหผูขอใชเปนแนวทางในการจัดเตรียมขอมูล และตรวจสอบคุณสมบัติกอนยื่นคําขอตอผูบังคับบัญชา            

เพื่อใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผูขอ กอนนําเขาสูระบบ DPA ตอไป                 

ซึ่งการนําเขาขอมูลคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระบบ DPA 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PA 4/บส/ชก. 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  

ตําแหนง............ผูบริหารสถานศึกษา......... วิทยฐานะ.............ชํานาญการ  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ตําแหนง.................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาทสถานศึกษา ..............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................ 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู พัฒนาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค 

สุขภาวะ หรือความเปนอยูของผูเรียน 

2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 

3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 

4) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการแกปญหาของผูเรียน 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ  

อุปกรณ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 

2) เปนการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 

3) ดําเนินการไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการใชหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 

2) ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการทํางาน 

3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา ที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรยีน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอนหรือการทํางานรวมกัน 

2) เปนผูชี้แนะในการพัฒนาการสอนของครู 

3) เปนผูนํา PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของครู 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาคุณภาพการสอนของครู 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบมีขั้นตอน  

และวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 

3) ระบบการทํางานมีความยั่งยืน (ไมใชการทํางานเฉพาะหนา) 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาระบบการทํางานในสถานศึกษา 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอสถานศึกษา 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 

2) การทํางานของสถานศึกษามีลกัษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 

3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลตอคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 

2) มีการใชเครือขายในการระดมทรัพยากรและความรวมมือ จากภายนอกสถานศึกษา 

3) สถานศึกษาไดรับประโยชนจากเครือขายความรวมมือ 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาของสถานศกึษาโดยใชเครือขายการทํางาน 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 

2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศกึษา 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการทํางานรวมกันของครู 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา สงผลลัพธที่ดีตอการทํางานของครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน 

2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครแูละนักเรียน 

3) สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน 

4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา ไมใชผลงานของคนใดคนหนึง่ 

5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เปนตน 

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ  

อารมณ และสังคมของผูเรียน 

3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน  

เชน ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  

ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เปนตน 

4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง 

5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเก่ียวกับหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 

2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional  

Learning Community) 

3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร 

4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา 

5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน 

4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 

5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

      

 

 

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

       (..................................................................) 

     ตําแหนง................................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 ดานที่ 2 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.................................................นามสกุล........................................................... ตําแหนง.............................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .......................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
      
      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนนถวงน้ําหนัก

(คะแนน x 5) 
1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศกึษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
      
      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 
 
     (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
       (..................................................................) 
     ตําแหนง................................................................... 
     วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/บส/ชพ. 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  

ตําแหนง...........ผูบริหารสถานศึกษา.......... วิทยฐานะ.........ชาํนาญการพิเศษ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.........................................นามสกุล...................................ตําแหนง.......................วิทยฐานะ......ชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .......................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
ตัวชี้วัดที่ 1 มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรยีนรู พัฒนาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค สุขภาวะ หรือความเปนอยู 
ของผูเรียน 
2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 
3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มเพ่ือสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการประยุกตใชกิจกรรมหรือวิธีการใหม ๆ ในการสงเสริมผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนหรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
ในการเรียนการสอน 
2) เปนการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 
3) ดําเนินการไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 

 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 
2) ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการทํางาน 
3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงใหเห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอน หรือการทํางานรวมกัน 
2) เปนผูชี้แนะในการพัฒนาการสอนของครู 
3) เปนผูนํา PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของครู 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 
2) มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 
3) ระบบการทํางานมีความยั่งยืน (ไมใชการทํางานเฉพาะหนา) 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มระบบการทํางานใหม ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการทํางานของสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 
2) การทํางานของสถานศึกษามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช  
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการนํานวตักรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาใชพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มในการใชนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการในการพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
2) มีการใชเครือขายในการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากภายนอกสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาไดรับประโยชนจากเครือขายความรวมมือ 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการใชเครือขายการทํางานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลของการริเริ่มในการใชเครือขายการทํางาน 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศกึษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใหเกิดการทํางานรวมกันของครู 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มที่สงผลดีตอการทํางานรวมกันของครู 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครแูละนักเรียน  
3) สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน  
4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา ไมใชผลงานของคนใดคนหนึ่ง 
5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต  
ทักษะการคิด เปนตน  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ             
และสังคมของผูเรียน  
3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะ 
กระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา 
ที่ซับซอน เปนตน  
4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเก่ียวกับหลักสูตร และการเรยีนการสอน 
2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional  
Learning Community)  
3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร  
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง................................................... 
     วันที.่...... เดือน.......................... พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ......................................นามสกุล............................. ตําแหนง.................................วิทยฐานะ...ชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .......................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
      

      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
      

ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่........ เดือน........................ พ.ศ. .... 
 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



PA 4/บส/ชช. 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  

ตําแหนง...........ผูบริหารสถานศึกษา.......... วิทยฐานะ.........เชี่ยวชาญ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.........................................นามสกุล............................ตําแหนง.....................วิทยฐานะ......ชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .......................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
ตัวชี้วัดที่ 1 มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู พัฒนาการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สุขภาวะ หรือความเปนอยู 
ของผูเรียน 
2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 
3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหมๆ ในการสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ จนไดผลดียิ่งข้ึน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
ในการเรียนการสอน 
2) เปนการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 
3) ดําเนินการไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 
2) ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการทํางาน 
3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอน หรือการทํางานรวมกัน 
2) เปนผูชี้แนะในการพัฒนาการสอนของครู 
3) เปนผูนํา PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของครู 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศกึษา 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 
2) มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 
3) ระบบการทํางานมีความยั่งยืน (ไมใชการทํางานเฉพาะหนา) 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาระบบการทํางานของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการทํางานของสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 
2) การทํางานของสถานศึกษามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช  
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
2) มีการใชเครือขายในการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากภายนอกสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาไดรับประโยชนจากเครือขายความรวมมือ 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือ 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือ 

 

  
 



ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศกึษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสรางกระบวนการทํางานรวมกันของครู 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ในการสรางกระบวนการทํางานรวมกันของครู 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครแูละนักเรียน  
3) สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน  
4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา ไมใชผลงานของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด เปนตน  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ  
และสังคมของผูเรียน  
3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะ
กระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน 
เปนตน  
4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน 
2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community)  
3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร  
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 
 
     

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

             (...................................................) 

     ตําแหนง.................................................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.........................................นามสกุล............................ตําแหนง.....................วิทยฐานะ......ชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........   อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา .......................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
       

      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
       

ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที.่..... เดือน......................... พ.ศ. .... 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



PA 4/บส/ชชพ. 
 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
ตําแหนง...........ผูบริหารสถานศึกษา.......... วิทยฐานะ.........เชี่ยวชาญพิเศษ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.........................................นามสกุล...................................ตําแหนง.......................วิทยฐานะ.......เชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ............................................................. 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
ตัวชี้วัดที่ 1 มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู พัฒนาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค สุขภาวะ หรือความเปนอยู 
ของผูเรียน 
2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 
3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับผูเรียนจนเปนที่ประจักษ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
ในการเรียนการสอน 
2) เปนการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 
3) ดําเนินการไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในการพัฒนาผูเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

 
 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 
2) ครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการทํางาน 
3) ผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ (Mentor Coaching)  

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอน หรือการทํางานรวมกัน 
2) เปนผูชี้แนะในการพัฒนาการสอนของครู 
3) เปนผูนํา PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของครู 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 
2) มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 
3) ระบบการทํางานมีความยั่งยืน (ไมใชการทํางานเฉพาะหนา) 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 
2) การทํางานของสถานศึกษามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช  
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองคกรการเรียนรูของสถานศกึษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสงผลลัพธที่ดียิ่งตอคุณภาพสถานศึกษา 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน 
2) มีการใชเครือขายในการระดมทรัพยากรและความรวมมือจากภายนอกสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาไดรับประโยชนจากเครือขายความรวมมือ 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสรางเครือขายความรวมมือของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสงผลลัพธที่ดียิ่งตอสถานศึกษา 

 

  
 



ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศกึษา 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรม การสรางกระบวนการทํางานรวมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสงผลลัพธที่ดียิ่งตอผลลัพธการทํางานของครู 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครแูละนักเรียน  
3) สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและชุมชน  
4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา ไมใชผลงานของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต  
ทักษะการคิด เปนตน  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ  
และสังคมของผูเรียน  
3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะ 
กระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา 
ที่ซับซอน เปนตน  
4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน  
2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community)  
3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร  
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่........ เดือน........................ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.........................................นามสกุล...................................ตําแหนง.........................วิทยฐานะ.......เชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........อัตราเงินเดือน ............ บาท สถานศึกษา ............................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ...................................อําเภอ.............................จังหวัด......................................... 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
       

      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศกึษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
       

ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (..................................................) 
     ตําแหนง................................................. 
     วันที่...... เดือน......................... พ.ศ. .... 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PA4/บส/ชก. 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  

ตําแหนง............ผูบริหารสถานศึกษา......... วิทยฐานะ.............ชํานาญการ  
ระดับอาชีวศึกษา 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ตําแหนง...................................................  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 
3) ดําเนินการสงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ไดตรงเปาประสงค หรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 
4) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการแกปญหาของผูเรียน 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา ที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
ในการเรียนการสอน 
2) มีการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 
3) ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียน การสอน หรือ สื่อ วัสดุ  
อุปกรณ เครื่องมอื ในการเรียน การสอน ไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการใชหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน 

 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการทํางาน 
3) ดําเนินการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ ท่ีสงผลใหผูเรียนไดรับ 
การพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา ที่สงผลลัพธที่ดีตอผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ดําเนินการใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวธิีการสอน หรือการทํางานรวมกัน 
2) เปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เปนผูนําในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาคุณภาพการสอนของครู 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) พัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการทํางานอยางเปนระบบและยั่งยืน 
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาระบบการทํางานในสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา ที่สงผลลัพธที่ดีตอสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 
2) การทํางานของสถานศึกษามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช  
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา ที่สงผลตอคุณภาพสถานศกึษา 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ประสานความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และเครือขาย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ดําเนินการประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย ที่ทําใหสถานศึกษาไดรับ 
ประโยชนจากความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย 
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาของสถานศกึษาโดยใชเครือขายการทํางาน 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา ที่สงผลลัพธที่ดีตอสถานศึกษา 

 



ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3) แสดงใหเห็นถึงการมีภาวะผูนําและเปนผูตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการทํางานรวมกันของครู 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหา สงผลลัพธที่ดีตอการทํางานของครู 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
3) สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูปกครองหรือสถานประกอบการ 
หรือผูที่เก่ียวของ และชุมชน) 
4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา และเครอืขาย 
5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต  
ทักษะการคิด เปนตน  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ 
สังคมของผูเรียน 
3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะ 
กระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา 
ที่ซับซอน เปนตน  
4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน 
2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community)  
3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร  
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (..................................................) 
     ตําแหนง................................................ 
     วันที่...... เดือน........................ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และดานท่ี 2 
 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................ตําแหนง...................................................  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
       

      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
      

      ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 
 
     (ลงชื่อ).........................................................กรรมการผูประเมิน 
              (......................................................) 
     ตําแหนง...................................................... 
     วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. .... 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



PA4 /บส/ชพ. 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  

ตําแหนง............ผูบริหารสถานศึกษา......... วิทยฐานะ.............ชํานาญการพิเศษ 
ระดับอาชีวศึกษา 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................นามสกุล...............................ตําแหนง...............................วิทยฐานะ......ชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา .............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  
2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 
3) ดําเนินการสงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะที่พึงประสงค 
ไดตรงเปาประสงค หรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มเพ่ือสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการประยุกตใชกิจกรรม หรือวิธีการใหม ๆ ในการสงเสริมผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนหรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
ในการเรียน การสอน 
2) มีการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 
3) ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียน การสอน หรือ สื่อ วัสดุ  
อุปกรณ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน ไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียน การสอนของสถานศึกษา 

 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชีว้ัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการทํางาน 
3) ดําเนินการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ ท่ีสงผลใหผูเรียนไดรับ 
การพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงใหเห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ดําเนินการใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอน หรือการทํางานรวมกัน 
2) เปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เปนผูนําในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) พัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการทํางานอยางเปนระบบและยั่งยืน 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มระบบการทํางานใหม ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการทํางานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 
2) การทํางานของสถานศึกษามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช  
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการนํานวัตกรรม หรือเครื่องมือบริหารจัดการมาใชพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มในการใชนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการในการพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ประสานความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และเครือขาย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ดําเนินการประสานความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และเครือขาย ที่ทําใหสถานศึกษาไดรับ 
ประโยชนจากความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการใชเครือขายการทํางานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงผลของการริเริ่มในการใชเครือขายการทํางาน 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3) แสดงใหเห็นถึงการมีภาวะผูนําและเปนผูตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มใหเกิดการทํางานรวมกันของครู 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการริเริ่มที่สงผลดีตอการทํางานรวมกันของครู 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

  
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
3) สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูปกครองหรือสถานประกอบการ 
หรือผูที่เก่ียวของ และชุมชน) 
4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา และเครือขาย 
5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต  
ทักษะการคิด เปนตน  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ  
และสังคมของผูเรียน 
3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะ 
กระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา 
ที่ซบัซอน เปนตน  
4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน 
2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community)  
3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร  
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
            (....................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่........ เดือน........................ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................นามสกุล...............................ตําแหนง...............................วิทยฐานะ......ชํานาญการ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
       

      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
      

      ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่...... เดือน.......................... พ.ศ. .... 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA4 /บส/ชช. 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
ตําแหนง............ผูบริหารสถานศึกษา......... วิทยฐานะ.......เชี่ยวชาญ 

ระดับอาชีวศึกษา 
 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ......................................นามสกุล...........................ตําแหนง...........................วิทยฐานะ......ชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................ 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 
3) ดําเนินการสงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ไดตรงเปาประสงค หรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ จนไดผลดียิ่งข้ึน 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ปรบัปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
ในการเรียนการสอน 
2) มีการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 
3) ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ  
เครื่องมือ ในการเรียนการสอน ไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ของสถานศึกษา 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ตัวชีว้ัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการทํางาน 
3) ดําเนินการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของที่สงผลใหผูเรียนไดรับ 
การพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรยีน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ดําเนินการใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอน หรือการทํางานรวมกัน 
2) เปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เปนผูนําในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศกึษา 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) พัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการทํางานอยางเปนระบบและยั่งยืน 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาระบบการทํางานของสถานศึกษา 
5) แสดงใหเหน็ถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการทํางานของสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 
2) การทํางานของสถานศึกษามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช  
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ประสานความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และเครือขาย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ดําเนินการประสานความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และเครือขาย ที่ทําใหสถานศึกษาไดรับ 
ประโยชนจากความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือ 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ในการสรางเครือขายความรวมมือ 

 



ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3) แสดงใหเห็นถึงการมีภาวะผูนําและเปนผูตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสรางกระบวนการทํางานรวมกันของครู 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ ในการสรางกระบวนการทํางานรวมกันของครู 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
3) สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูปกครองหรือสถานประกอบการ 
หรือผูที่เก่ียวของ และชุมชน) 
4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา และเครือขาย 
5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต  
ทักษะการคิด เปนตน  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ 
สังคมของผูเรียน 
3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะ 
กระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา 
ที่ซับซอน เปนตน  
4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเก่ียวกับหลักสูตร และการเรยีนการสอน 
2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community)  
3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร  
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (..................................................) 
     ตําแหนง................................................. 
     วันที่....... เดือน........................ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ......................................นามสกุล...........................ตําแหนง...........................วิทยฐานะ......ชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
       

      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครู 
ในสถานศึกษา 

  

4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
รวมคะแนน   

       

ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .... 

สําหรับกรรมการประเมิน 



PA 4/บส/ชชพ. 
 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  

ตําแหนง............ผูบริหารสถานศึกษา......... วิทยฐานะ......เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระดับอาชีวศึกษา 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................นามสกุล..................................ตําแหนง...............................วทิยฐานะ......เชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) สงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
2) ผูเรียนเปนกลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง 
3) ดําเนินการสงเสริมผูเรียนในดานการเรียนรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ไดตรงเปาประสงค หรือตรงกับความตองการจําเปนของผูเรียน 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรม การสงเสริมผูเรียนในดานตาง ๆ 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับผูเรียนจนเปนที่ประจักษ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  
ในการเรียนการสอน 
2) มีการสรางความรู ประสบการณใหม ใหกับผูเรียน 
3) ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ  
เครื่องมือ ในการเรียนการสอน ไดสอดคลองกับสภาพผูเรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

  

สําหรับกรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 3 มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของ 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการทํางาน 
3) ดําเนินการเสริมสรางสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผูเก่ียวของที่สงผลใหผูเรียนไดรับ 
การพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 มุงพัฒนาครู โดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ดําเนินการใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอน หรือการทํางานรวมกัน 
2) เปนผูนําในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เปนผูนําในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

  
ตัวชี้วัดที่ 5 มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) พัฒนาคุณภาพของระบบการทํางานอยางตอเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการทํางานอยางเปนระบบและยั่งยืน 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) เปาหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามีความชัดเจนและไปถึงได 
2) การทํางานของสถานศึกษามีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3) มีการนํานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกตใช  
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองคการเรียนรูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสงผลลัพธที่ดียิ่งตอคุณภาพสถานศึกษา 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 
1) ประสานความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และเครือขาย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ดําเนินการประสานความรวมมือกับผูปกครองชุมชน และเครือขาย ที่ทําใหสถานศึกษาไดรับ 
ประโยชนจากความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และเครือขาย 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสรางเครือขายความรวมมือของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสงผลลัพธที่ดียิ่งตอสถานศึกษา 

 



ตัวชี้วัดที่ 8 มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
3) แสดงใหเห็นถึงการมีภาวะผูนําและเปนผูตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรม การสรางกระบวนการทํางานรวมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสงผลลัพธที่ดียิ่งตอผลลัพธการทํางานของครู 

 

 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 
2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ 
3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 
4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ 
5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1  ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของขอตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
3) สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูปกครองหรือสถานประกอบการ 
หรือผูที่เก่ียวของ และชุมชน) 
4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของครูในสถานศึกษา และเครือขาย 
5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต  
ทักษะการคิด เปนตน  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ  
และสังคมของผูเรียน 
3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functional Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะ 
กระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา 
ที่ซับซอน เปนตน  
4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะผูเรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน 
2) การเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community)  
3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร  
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เกณฑการพจิารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  
2) การทํางานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรตาง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (....................................................) 
     ตําแหนง................................................... 
     วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และดานท่ี 2 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ........................................นามสกุล..................................ตําแหนง...............................วทิยฐานะ......เชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 

ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ การใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ การใชเครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุงผลลัพธผูเรียนเปนสําคัญ    
2. มุงคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผูเรียน    
3. มุงพัฒนาสมรรถนะของครู และผูเรียน    
4. มุงพัฒนาคร ูโดยใชระบบใหคําปรึกษา ชี้แนะ    
5. มุงพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน   
6. มุงนวัตกรรมการทํางานอยางสรางสรรค    
7. มุงระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    
8. มุงสรางภาวะผูนํารวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   

รวมคะแนน   
       
      ผลการพจิารณา   ผาน   ไมผาน 
 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการ 
ของผูบริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
      
      ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .... 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



แนวทางการประเมินดานท่ี 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
 

การประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ           
มีองคประกอบการประเมินและเกณฑการใหคะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑการตัดสิน ดังนี ้

1. องคประกอบการประเมินและเกณฑการใหคะแนน 
การประเมินและการใหคะแนน จําแนกออกเปน 2 สวน จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี ้
สวนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (20 คะแนน) 
 1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 

1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน    
วิทยฐานะ ตองแสดงใหเห็นถึงการคดิคน ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา และเปนแบบอยางที่ด ี

2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ ตองแสดงใหเห็นถึงการสรางการเปลี่ยนแปลง เผยแพรและขยายผลในวงวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ดี 

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
1.4 การจัดทํา การพิมพ รูปเลม และการเผยแพร (5 คะแนน) 

สวนที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาในวงวิชาชีพ ตองสามารถปรับเปลี่ยน และสราง              

การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินดานที่  3 ดานผลงานทางวิชาการ                   
โดยพิจารณาประเมินตามองคประกอบขอ 1 

1) วิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีผลงานทางวิชาการซึ่งเปนผลงานวิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัต ิ             
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล PDF  

2) วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ ตองมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง             
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จํานวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล PDF  

3) วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเปนผลงานวิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัต ิ             
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จํานวนอยางละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล PDF             
โดยงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของศูนยดัชน ี            
การอางอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสง
บทความวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในรูปแบบไฟล PDF ดวย 

3. เกณฑการตัดสิน 
ดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ไมต่ํากวารอยละ 75

สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญและผูอํานวยการเชี่ยวชาญ และไมต่ํ ากวารอยละ 80              
สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PA 5/บส/ชช. 
 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
ตําแหนง...........ผูบริหารสถานศึกษา..........เลื่อนวิทยฐานะ...........เชี่ยวชาญ 

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 
ชื่อ................................นามสกุล................................ตําแหนง…………..................วิทยฐานะ....ชํานาญการพิเศษ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา .............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได 

หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)   ผูผานการประเมิน
ตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน 
ไมต่ํากวารอยละ 75 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 50  
1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ  
1.2 แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน 

(20) 
(15) 

 

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (10)  
1.4 การจัดทํา การพิมพ และรูปเลม (5)  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 50  
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา  

และชุมชน 
(25)  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ การพัฒนา 
และปรับเปลี่ยนนวัตกรรม การบริหารสถานศึกษา และเปน
แบบอยางที่ดี 

(25)  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 
      ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (..................................................) 
     ตําแหนง................................................. 
     วันที่........ เดือน...................... พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 



ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 
 

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

ผลงานทางวิชาการ  
 
 เรื่อง ....................................................................................................................................................... 
 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงใหเห็นถึงการคิดคน  
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารสถานศกึษา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

1.4 การจัดทํา การพิมพ และรูปเลม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและเปนแบบอยางที่ดี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      
 
 

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



PA 5/บส/ชชพ. 
 
 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
ตําแหนง........ผูบริหารสถานศึกษา..........เลื่อนวิทยฐานะ..............เชี่ยวชาญพิเศษ 

 
1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 
ชื่อ...........................................นามสกุล..............................ตําแหนง……………….....…........วิทยฐานะ....เชี่ยวชาญ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .........อัตราเงินเดือน ................. บาท สถานศึกษา ............................................................
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .............................................อําเภอ..............................จังหวดั................................. 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได 

หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)   ผูผานการประเมิน
ตองไดคะแนนจาก
กรรมการแตละคน 
ไมต่ํากวารอยละ 80 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 50  
1.1  ความถูกตองตามหลักวิชาการ  
1.2 แสดงใหเห็นถึงการสรางการเปลี่ยนแปลง 

(20) 
(15) 

 

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (10)  
1.4 การจัดพิมพและการเผยแพรในวารสารวิชาการ 

ที่อยูในฐานขอมูล (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 
(5)  

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 50  
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษา และชุมชน 
(25)  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เผยแพรและขยายผล 
จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ด ี

(25)  

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 
      ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 
 
 
     (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
 
 
 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

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

 
ผลงานทางวิชาการ 
 
 เรื่อง ............................................................................................................................................  
 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะท่ีแสดงใหเห็นถึงการสรางการเปลี่ยนแปลง 
นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

1.4 การจัดพิมพและการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เผยแพรและขยายผลจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
ในวงวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ดี 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
      
 
 

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูประเมิน 
            (....................................................) 
     ตําแหนง.................................................. 
     วันที่....... เดือน........................ พ.ศ. .... 
 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



แบบท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
แนบทายมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

สําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตําแหนงศึกษานิเทศก 

 

1. การจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน 

1.1 PA 1/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก 

1.2 PA 1/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

1.3 PA 1/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

1.4 PA 1/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

1.5 PA 1/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

2. การประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง 

2.1 PA 2/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก 

2.2 PA 2/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

2.3 PA 2/ศน. ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

2.4 PA 2/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

2.5 PA 2/ศน. ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง 

2.6 PA 3/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก 

3. แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเล่ือนวิทยฐานะ 

แบบประเมินดานที่ 1 และดานที่ 2 ตําแหนงศกึษานิเทศก 

3.1 PA 4/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

3.2 PA 4/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

3.3 PA 4/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

3.4 PA 4/ศน. ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ  

สําหรบัวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ/ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

3.5 PA 5/ศน./ชชพ. 

3.6 PA 5/ศน./ชชพ. 

 

 

 

 

 



 PA 1/ศน. 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก (ยังไมมีวิทยฐานะ) 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ..............................................................นามสกุล...........................................................ตําแหนงศึกษานิเทศก 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...................................... อัตราเงินเดือน ..............................................................บาท  

สํานัก/กอง...................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต.......................................................... 

อําเภอ......................................................................จังหวัด................................................................................... 

 
ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงศึกษานิเทศก (ยังไมมีวิทยฐานะ) 

ซึ่งเปนตําแหนงที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา ไวดังตอไปนี้  
 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 เต็มเวลา 

 ไมเต็มเวลา เนื่องจาก................................................................................................................ 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก (ใหระบุรายละเอียดของงาน                      

ที่จะปฏิบัติ ในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 
 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

หรือมกีารพัฒนามากขึ้น 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

1. ดานการนิเทศการศึกษา 
     ลั กษณะง านที่ เ ส น อ         
ใหครอบคลุมถึง การออกแบบ
จัดทําแผนการนิเทศ การศึกษา 
การคัดสรร สราง พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลย ี          
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร นิ เ ท ศ                    
การพั ฒนางานวิ ชาการ            
การประสานงานกับหนวยงาน
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร               
และการรายงานผลการนิเทศ 

   

2. ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
      ลั กษณะงานที่ เ สนอ                 
ใหครอบคลุมถึงการวางแผน 
การส ง เสริ ม  สนั บสนุ น            
และพัฒนาการจัดการศึกษา 
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสถานศึกษา/สวนราชการ
ด านการศึ กษา การติ ดตาม
ประเมิ นผล การส งเสริ ม            
สนับสนุนการจั ดการศึกษา             
และการจั ดทํ าร า ย ง าน
สารสนเทศ 

   

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 
 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมกีารพัฒนามากขึ้น 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

3. ดานการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
      ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง
ให มี ความรู ความสามารถ 
ทักษะการเขารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อปรับ
ประยุกตในการจัดการเรียนรู
และการจัดการศึกษา การนํา
ความรูความสามารถ ทักษะที่ได
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใชในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู การพัฒนาคุณภาพ
ผู เรี ยนรวมถึ งการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู           
ที่ มี ผลต อคุณภาพครู และ
ผูเรียน และเผยแพรองคความรู             
ดานการนิเทศ การจัดการเรียนรู
และการจัดการศึกษา และบริการ
วิ ชาการแก ส วนราชการ             
ดานการศึกษา หรือหนวยงาน
ตาง ๆ 

   

หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท             

ของสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริม                   

การปกครองทองถ่ิน และกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและศึกษานิเทศก

ผูจัดทําขอตกลง 

 



 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก          

ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา                   

หรือสวนราชการดานการศึกษา โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง             

และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลง                 

ที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผล                 

การพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง 

สภาพการนิเทศการศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา และผลลัพธในการนิเทศ

การศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู สถานศึกษา และสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบที่เกิดจาก    

การพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 

สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิ เทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ                      

ดานการศึกษา ทีส่งผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ  

ประเด็นที่ทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ           

หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการ

ดานการศึกษาที่รับผิดชอบของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก (ยังไมมีวิทยฐานะ)    

ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน    

หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี ้ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังที่สูงกวาได) 

 

ประเด็นทาทาย เรื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

1. สภาพปญหาของการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

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

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

 

2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 

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

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

 

 

 



3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

3.1 เชิงปริมาณ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

3.2 เชิงคณุภาพ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

…………/…………/………… 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ  

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

…………/…………/………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 1/ศน. 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ........................................นามสกุล........................ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 

 

ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ 

ศกึษานิเทศกชํานาญการ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา ไวดังตอไปนี้   
 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 เต็มเวลา 

 ไมเต็มเวลา เนื่องจาก…………………………………………………………………………………. 

 2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก (ใหระบุรายละเอียดของงาน          

ที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมีการพัฒนามากข้ึน 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

1. ดานการนิเทศการศึกษา 
    ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึงการออกแบบ
จั ดทํ า แผนการนิ เทศ 
การศึกษา การคัดสรร สราง
พัฒนา สื่ อ นวั ตกรรม                    
และเทคโนโลยีการปฏิบัติ            
การนิ เทศ การพัฒนา               
งานวิชาการ การประสานงาน
กับหนวยงาน สถานประกอบการ 
และการร ายง านผล          
การนิเทศ 

   

2 . ด านการส งเสริ ม                    
และสนับสนุนการจั ด
การศึกษา 
     ลักษณะงานท่ีเสนอ
ใหครอบคลุมถึงการวางแผน       
การสงเสริม สนับสนุน       
และพัฒนาการจัดการศึกษา 
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ให กั บ สถ าน ศึ กษ า /                
สวนราชการดานการศึกษา 
การติดตามประเมินผล            
การสงเสริม สนับสนุน           
การจั ดการศึ กษา และ                       
การจั ด ทํ าร า ย ง า น
สารสนเทศ 
 

   



ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 
 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมีการพัฒนามากข้ึน 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

3. ดานการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึง การพัฒนา
ต น เ อ ง ใ ห มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ ทั กษะ              
การเขารวม แลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือปรับ
ประยุกต ในการจั ดการ
เรี ย น รู  และการ จั ด
การศึกษา การนําความรู 
ความสามารถทักษะที่ได
จากการพัฒนา ตนเอง            
และวิ ชาชี พมาใช ใน                  
การพัฒนา การจั ดการ
เรียนรู การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน รวมถึงการพัฒนา
นวั ตกรรม การจัดการ
เรียนรู ท่ีมีผลตอคุณภาพ
ครูและผูเรียน และเผยแพร
องคความรูดานการนิเทศ 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู                           
และการจั ดการศึ กษา             
และบริการ วิชาการแก     
สวนราชการดานการศึกษา 
หรือหนวยงานตาง ๆ 

   

 

 

 



หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท                 

ของสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริม                    

การปกครองทองถิ่น และกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและศึกษานิเทศก

ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก            

ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา                 

หรือสวนราชการดานการศึกษา โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง              

และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลง           

ที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน

ตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมินตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการนิเทศการศึกษา                      

ตามบริบทสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา และผลลัพธในการนิเทศการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพ

ผูเรียน ครู สถานศึกษา และสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ ที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง                

เปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 

สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิ เทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ                      

ดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ทาทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ             

หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการ

ดานการศึกษาที่รับผิดชอบของผูจัดทําขอตกลง ซึ่ งปจจุบันดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ    

ศึกษานิ เทศกชํานาญการ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชํานาญการ                       

คือ การแกไขปญหา เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นทาทาย

อาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได) 
 

ประเด็นทาทาย เรื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1. สภาพปญหาของการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

3.1 เชิงปริมาณ                   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.2 เชิงคณุภาพ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

…………/…………/………… 

 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

(  ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

(  ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

  ผูบังคับบัญชา 

…………/…………/………… 

 

 

 

 

 

 

 



PA 1/ศน. 

 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ................................นามสกุล........................ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 
 

ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุ บันกับผูบังคับบัญชา                     

ไวดังตอไปนี้   

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 เต็มเวลา 

 ไมเต็มเวลา เนื่องจาก…………………………………………………………………………………. 

 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก (ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติ 

ในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมกีารพัฒนามากขึ้น 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

1. ดานการนิเทศการศึกษา 
     ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึง การออกแบบ
จัดทํา แผนการนิเทศ การศึกษา 
การคัดสรร สราง พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลย ี            
การปฏิบัติการนิเทศ การพัฒนา 
งานวิชาการ การประสานงาน
กับหนวยงานสถานประกอบการ
และการรายงานผลการนิเทศ 

   

2. ด านการส งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
     ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึ งการวางแผน             
การส ง เสริ ม สนั บสนุ น                 
และพัฒนาการจัดการศึกษา
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสถานศึกษา/สวนราชการ
ดานการศึกษา การติดตาม
ประเมินผล การส งเสริ ม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการจั ดทํ ารายงาน
สารสนเทศ 
 

   

 

 

 

 



 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 
 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมกีารพัฒนามากขึ้น 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

3. ดานการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอให
ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ต น เ อ ง ใ ห มี ค ว า ม รู 
ค ว า มส าม า ร ถ  ทั กษ ะ           
การเขารวมแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ท า ง วิ ช า ชี พ              
เพื่อปรับประยุกตในการจัดการ
เรียนรู และการจัดการศึกษา 
การนําความรู  ความสามารถ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนา
ตนเองและวิ ชาชีพมาใช               
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรูที่มีผลตอ
คุณภาพครู  และผู เ รียน 
และเผยแพรองคความรู 
ดานการนิเทศ การจัดการ
เรียนรู และการจัดการศึกษา 
แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร            
แกสวนราชการดานการศึกษา 
หรือหนวยงานตาง ๆ 

   

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท                 

ของสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริม                       

การปกครองทองถ่ิน และกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและศึกษานิเทศก

ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก             

ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา                 

หรือสวนราชการดานการศึกษา โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง             

และคณะกรรมการ ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลง                 

ที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผล              

การพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง 

สภาพการนิเทศการศึกษา ตามบริบทสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา และผลลัพธในการนิเทศการศึกษา     

ที่สงผลตอคุณภาพผู เรียน ครู สถานศึกษา และสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ ท่ีเกิดจากการพัฒนางาน                              

ตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 

สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิ เทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ                     

ดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ  

ประเด็นที่ทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ               

หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการ

ดานการศึกษาที่รับผิดชอบของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศก

ชํานาญการพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ คือ                 

การริเริ่ม พัฒนา เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นทาทาย

อาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได) 
 

ประเด็นทาทาย เรื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1. สภาพปญหาของการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 



2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

3.1 เชิงปริมาณ                   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

3.2 เชิงคณุภาพ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

…………/…………/………… 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

(  ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

(  ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

  ผูบังคับบัญชา 

…………/…………/………… 

 

 

 

 

 



PA 1/ศน. 

 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ........................................นามสกุล............................ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 

 

ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา ไวดังตอไปนี้   

 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 เต็มเวลา 

 ไมเต็มเวลา เนื่องจาก…………………………………………………………………………………. 

2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก (ใหระบุรายละเอียดของงาน 

ที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมีการพัฒนามากข้ึน 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

1. ดานการนิเทศการศึกษา 
     ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึงการออกแบบ
จั ดทํ า  แผนการนิ เทศ 
การศึ กษา การคั ดสรร             
สราง พัฒนา สื่อ นวัตกรรม             
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี                       
การปฏิ บั ติ กา รนิ เทศ              
การพัฒนางานวิ ชาการ          
ก า รปร ะสาน ง าน กั บ 
หนวยงานสถานประกอบการ 
แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น ผ ล          
การนิเทศ 

   

2. ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
     ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึงการวางแผน 
การส งเสริ ม สนั บสนุ น      
และพัฒนาการจัดการศึกษา
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสถานศึกษา/สวนราชการ
ดานการศึกษา การติดตาม
ประเมินผล การสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา    
และการจั ดทํ ารายงาน
สารสนเทศ 
 

   

 



ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 
 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมีการพัฒนามากข้ึน 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

3. ดานการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่ เสนอให
ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ต น เ อ ง ใ ห มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ ทั กษะ               
การเขารวม แลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อปรับ
ประยุกตในการจัดการเรียนรู 
และการจั ดการศึ กษา            
การนําความรู ความสามารถ 
ทักษะที่ไดจากการพัฒนา 
ตนเองและวิ ชาชี พมาใช               
ในการพัฒนา การจัดการ
เรียนรู การพัฒนาคุณภาพ 
ผู เรียน รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ที่ มี ผลต อคุ ณภาพครู             
และผู เรียน และเผยแพร          
องคความรูดานการนิเทศ 
การจั ดการเรี ยนรู  และ             
การจัดการศกึษา และบริการ
วิ ชาการแก ส วนราชการ               
ดานการศึกษา หรือหนวยงาน
ตาง ๆ  

   

 

 

 

 



หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท                 

ของสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริม                     
การปกครองทองถ่ิน และกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและศึกษานิเทศก
ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก             
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา                
หรือสวนราชการดานการศึกษา โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง                
และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลง                 

ที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

(Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผล               

การพัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง 

สภาพการนิเทศการศกึษา ตามบริบทสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา และผลลัพธในการนิเทศการศึกษา 

ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู สถานศึกษา และสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ ที่เกิดจากการพัฒนางาน            

ตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 

สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิ เทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ                      
ดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ  

ประเด็นที่ทาทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ               

หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการ

ดานการศึกษาที่รับผิดชอบของผูจัดทําขอตกลง ซึ่ งปจจุบันดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ       

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ การคิดคน 

ปรับเปลี่ยน เพื่อให เ กิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เปนแบบอยางที่ดี และใหคําปรึกษาผูอื่น                      

(ทั้งนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกวาได) 
 

ประเด็นทาทาย เรื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1. สภาพปญหาของการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 



3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

3.1 เชิงปริมาณ                   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.2 เชิงคณุภาพ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

…………/…………/………… 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

(  ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

(  ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

  ผูบังคับบัญชา 

…………/…………/………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 1/ศน. 

 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....... 

ระหวางวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผูจัดทําขอตกลง 

ชื่อ..................................นามสกุล........................ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 

 

ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูบังคับบัญชา ไวดังตอไปนี้   

 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 เต็มเวลา 

 ไมเต็มเวลา เนื่องจาก…………………………………………………………………………………. 

2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก (ใหระบุรายละเอียดของงาน

ที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมีการพัฒนามากข้ึน 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

1. ดานการนิเทศการศึกษา 
    ลักษณะงานท่ีเสนอให
ครอบคลุมถึงการออกแบบ
จั ดทํ า  แผนการนิ เทศ 
การศึกษา การคัดสรร สราง 
พั ฒนา สื่ อ นวั ตกรรม                          
และเทคโนโลยี การปฏิบัต ิ           
การนิ เทศ การพั ฒนา                
งานวิชาการ การประสานงาน
กับหนวยงาน สถานประกอบการ 
และการรายงานผลการนิเทศ 

   

2. ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
      ลั กษณะงานที่ เสนอ             
ใหครอบคลุมถึง การวางแผน
การส งเสริ ม สนั บสนุ น           
และพัฒนาการจัดการศึกษา
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับสถานศึกษา/สวนราชการ
ดานการศึกษา การติดตาม
ประเมินผล การสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการจั ดทํ ารายงาน
สารสนเทศ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนง 
 

งาน  
(Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนา
ตามขอตกลงใน 1 รอบ

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น 

ผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด  
(Indicators) 

ที่จะเกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศ 
หรือสถานศึกษา 
หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

ที่แสดงใหเห็นถึง 
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีข้ึน

หรือมีการพัฒนามากข้ึน 
หรือผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 

3. ดานการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่ เสนอ            
ใหครอบคลุมถึงการพัฒนา
ต น เ อ ง ใ ห มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ ทั กษะ              
การเขารวม แลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู ท า ง วิ ช า ชี พ                   
เ พ่ื อ ป รั บ ป ร ะ ยุ ก ต                  
ในการจั ดการเรี ยนรู                 
และการจั ดการศึ กษา              
การนําความรู ความสามารถ 
ทักษะที่ไดจากการพัฒนา
ต น เ อ ง แ ล ะ วิ ช า ชี พ                    
ม า ใ ช ใ น ก า ร พั ฒ น า             
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู               
ก า รพั ฒน าคุ ณภ าพ              
ผูเรียน รวมถึงการพัฒนา
นวั ตกรรม การจัดการ
เรียนรูที่มีผลตอคุณภาพ
ครู  และผู เรี ยน และ
เผยแพร องค ความรู             
ดานการนิเทศ การจัดการ
เรี ยนรู  และการจัดการ      
ศึกษา และบริการวิชาการ              
แ ก ส ว น ร า ช ก า ร              
ด า น ก า ร ศึ ก ษ าห รื อ
หนวยงานตาง ๆ 

   

 

 



หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจัดทําบันทึกขอตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท                   

ของสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริม                     
การปกครองทองถ่ิน และกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและศึกษานิเทศก
ผูจัดทําขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก             
ที่สงผลโดยตรงตอผลลัพธของงานตามขอตกลงที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา                
หรือสวนราชการดานการศึกษา โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง              
และคณะกรรมการ ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธของงานตามขอตกลง                  
ที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูรับการนิเทศ หรือสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
(Outcomes) หรือตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน          
ตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการนิเทศการศึกษา                
ตามบริบทสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา และผลลัพธในการนิเทศการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน ครู สถานศึกษา และสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ ที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง              
เปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 
สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิ เทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ                       
ดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ  

ประเด็นที่ทาทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ              
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสวนราชการ
ด านการศึ กษาที่ รั บผิ ดชอบของผู จั ดทํ าข อตกลง ซึ่ งป จจุบั นดํ ารงตํ าแหน งศึ กษานิ เทศก  วิ ทยฐานะ                              
ศึกษานิ เทศก เชี่ ยวชาญพิ เศษ ตองแสดงให เห็นถึ งระดับการปฏิบัติ ท่ีคาดหวังของวิทยฐานะเชี่ ยวชาญพิ เศษ                                    
คือ การสรางการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม เผยแพรและขยายผล จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ             
เปนแบบอยางที่ดใีหคําปรึกษาผูอื่น และเปนผูนํา 

 

ประเด็นทาทาย เรื่อง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1. สภาพปญหาของการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษา 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 



3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

3.1 เชิงปริมาณ                   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

3.2 เชิงคณุภาพ 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

…………/…………/………… 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

(  ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

(  ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

  ผูบังคับบัญชา 

…………/…………/………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการประเมินผลการพฒันางานตามขอตกลง (PA) 

ใหคณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงของศึกษานิเทศก                 

ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหนงและวิทยฐานะที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด ในแบบประเมินนี้ 

โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ใหดําเนินการประเมินตามองคประกอบที่กําหนด 

1. องคประกอบการประเมิน มี 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

ประกอบดวย 

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก และมีภาระงาน

ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก เปนการประเมินผล                  

การปฏิบัติงาน ตามหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงศึกษานิเทศก ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน              

กําหนดตําแหนง ทั้ง 3 ดาน จํานวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ดานที่ 1 ดานการนิเทศการศึกษา จํานวน 7 ตัวชี้วัด  

ดานที่ 2 ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวน 4 ตัวชี้วัด 

ดานที่ 3 ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จํานวน 4 ตัวชี้วัด 

สวนที่  2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ                   

การจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา

ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง และระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี ้

1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตําแหนงและวิทยฐานะ 

ก. กรณีท่ียังไมมีวิทยฐานะ 

ตําแหนง  ระดับท่ีคาดหวัง รายละเอียด 

ศึกษานิเทศก ปรับประยุกต  
(Apply & Adapt) 

 

สามารถปรับประยุกตการนิ เทศ
การศึกษาและปฏิบัติงาน เพื่อให
ผูรับการนิเทศสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนไดตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับกรรมการประเมิน PA 



ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 

ตําแหนง ระดับท่ีคาดหวัง รายละเอียด 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 

แกไขปญหา 
(Solve the Problem) 

สามารถแกปญหาการนิเทศการศึกษา         
ใหมีผลตอผูรับการนิเทศและผูเรียน 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve) 

 

สามารถริเริ่ม และพัฒนานวัตกรรม
ใหผูรับการนิเทศ พัฒนาการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน 

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
(Invent & Transform) 

 

สามารถคิดคน และปรับเปลี่ยน
น วั ต ก ร รม  ใ ห ผู รั บ ก า ร นิ เ ท ศ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

สรางการเปลี่ยนแปลง 
(Create an Impact) 

 

สามารถสรางการเปลี่ ยนแปลง                
ในวงวิชาชีพ เผยแพร  และขยายผล
นวัตกรรมและงานวิจัย ใหผูรับการนิเทศ 
พัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน 

 

2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแตละวิทยฐานะ 

ใหผูประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก จากการปฏิบัติงานจริง              
ที่ไดปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยคํานึงถึงสภาพการนิเทศการศึกษา              
ตามบริบทสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา และผลลัพธในการนิเทศการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน ครู สถานศึกษา และสวนราชการดานการศึกษาที่รับผิดชอบ ที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลง          
เปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร โดยตรวจสอบขอมูลจากบุคคลและหรือหนวยงาน และหลักฐาน 
ที่แสดงวาผูขอรับการประเมินไดดําเนินการ ตามตัวชี้วัด เชน แผนการนิเทศการศึกษา การสังเกตการณ               
การนิเทศการศึกษา ผลงาน/ชิ้นงานของผูรับการนิเทศ และผูเรียนที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู กอนตัดสินใจ                
ใหคะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 ปฏิบัติไดต่ํากวา 

ระดับที่คาดหวังมาก 

ไมปรากฏผลการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/
มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

2 ปฏิบัติไดต่ํากวา 

ระดับที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในตัวชี้วัดนั้น
อยูบางแตไมครบถวนและไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน         
กําหนดตําแหนง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

3 ปฏิบัติไดตามระดับ 
ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีคุณภาพ              
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

4 ปฏิบัติไดสูงกวาระดับ 
ที่คาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีคุณภาพสูงกวา
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดํารงอยู 

 



เกณฑการใหคะแนน 

การประเมินสวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ                

การจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน กําหนดใหมีเกณฑการใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 

ระดับ 2 และระดบั 1 ในแตละระดับคุณภาพกําหนดคาคะแนน ไวดังนี ้

 

 
ระดับคุณภาพ 

คาคะแนนที่ได 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 

 

2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน               

ตามขอตกลง จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
๑) ผูอํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษานั้น                 

เปนประธานกรรมการ 

๒) ผูทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู ความสามารถเหมาะสม และดํารงตําแหนง            

ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู  ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๒ คน                     

เปนกรรมการประเมิน 

กรณีผู อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษานั้น                  
ไมอาจประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงของศึกษานิเทศก ดวยเหตุใดๆ ใหแตงตั้งผู อํานวยการสํานัก/               
กองการศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการดานการศึกษาใกลเคียง หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น             
เปนประธานกรรมการประเมินแทน 

 
3. วิธีการประเมิน 

ใหคณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงของศึกษานิเทศก            
ในแตละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหนงและวิทยฐานะ            
ตามแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 
4. เกณฑการตัดสิน 

ศึกษานิเทศกตองมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และมีผลการประเมิน 
การพัฒนางานตามขอตกลงผานเกณฑ โดยตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 70 
 
 



PA 2/ศน. 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  

ตําแหนงศึกษานิเทศก (ยังไมมีวิทยฐานะ) 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ....... เดือน ............พ.ศ. .... ถึงวันที ่.... เดือน ..............พ.ศ. .... 

 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ..............................................................นามสกุล...........................................................ตําแหนงศึกษานิเทศก  

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 
 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                 ไมเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. กําหนด  

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ปรับประยุกต  
(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ทีค่าดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

1. ดานการนิเทศการศึกษา     เ กณฑ ผ า น 
ตองไดคะแนน 
จากกรรมการ 
แตละคน 
ไ ม ต่ํ า ก ว า 
รอยละ 70 

     1.1 ออกแบบ จัดทําแผนการนิเทศ
การศึกษา 
           • มีการจัดทําแผนการนิเทศ
การศึกษา ใหสอดคลองกับปญหา  
และความตองการจําเปน โดยมี             
การปรับประยุกตใหสอดคลองกับ 
บริบทของสถานศึกษา หรือสวนราชการ
ดานการศึกษา หรือผูรับการนิเทศ          
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

    

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ปรับประยุกต  
(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ  
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

    1.2 คัดสรร สราง พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
            • มีการศึกษา คนควา วิเคราะห 
สังเคราะห วิจัย หรือวิธีการอื่น  ๆ              
ที่ เหมาะสม ใหสอดคลองกับแผน             
การนิเทศการศึกษา เพ่ือชวยเหลือ 
สงเสริม สนับสนุนใหครู สถานศึกษา 
และหนวยงาน การศึกษา สามารถจัด
การศึกษาไดบรรลุผล โดยมีการปรับ
ประยุกต ใหสอดคลองกับบริบท            
ของสถานศึกษา หรือสวนราชการ              
ดานการศึกษา ผูเรียน และทองถิ่น 
    1.3 ปฏิบัติการนิเทศ 
               • มีการนิเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนํ า ชี้ แนะ เป นพ่ี เลี้ ยง ใหครู 
สถานศึ กษา  และส วนราชการ                    
ดานการศึกษา โดยมีการปรับประยุกต 
ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
หรื อส วนราชการด านการศึ กษา           
ผูเรียน และทองถิ่น 
   1.4 การพัฒนางานวิชาการ 
             • การพัฒนางานวิ ชาการ                
ใหครู  สถานศึกษา และหนวยงาน 
การศึ กษา สามารถจั ดการศึ กษา               
ไดบรรลุผล โดยมีการปรับประยุกต                    
ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
หรื อส วนราชการด านการศึ กษา               
ผูเรียน และทองถิ่น  
 

     

 

 

 

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ปรับประยุกต  
(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ  
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

    1.5 ประสานงานกับหนวยงาน 
สถานประกอบการ 
              • ประสานงานกับหนวยงาน 
สถานประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของ 
เ พ่ื อส ง เสริ ม สนั บสนุ น  ให ครู 
สถานศึ กษา  และส วนราชการ                    
ดานการศึกษา สามารถจัดการศึกษา             
ไดบรรลุผล โดยมีการปรับประยุกต                 
ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
หรื อส วนราชการด านการศึ กษา           
ผูเรียน และทองถิ่น 
    1.6 ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
                •  มีการติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ของครู สถานศึกษา    
และส วนราชการด านการศึ กษา                      
ใหสามารถจัดการศึกษา ไดบรรลุผล            
โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา หรือสวนราชการ               
ดานการศึกษา ผูเรียน และทองถิ่น  
    1.7 รายงานผลการนิเทศ 
               • จัดทํารายงานผลการนิเทศ
การศึ กษา  สอดคล อง กับแผน              
การนิเทศการศกึษา 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ปรับประยุกต  
(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

     

    2.1 วางแผนการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการจัดการศกึษา 
          • มีการวิเคราะหกลุมเปาหมาย                
และความตองการจําเปนสังเคราะห
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน 
เพ่ือวางแผน การสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการจัดการศกึษา  
    2.2 เสริมสร างความเขมแข็ง           
ให กั บสถานศึกษา/ส วนราชการ             
ดานการศึกษา 
           • มีการประสานความรวมมือ
กับหนวยงาน องคกร และสถาน
ประกอบการ รวมถึ งภู มิปญญา                  
หรือผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ  ใหเขามา
มี ส วนร วมในการพัฒนาการจั ด
การศึกษา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ให กั บสถานศึกษา/ส วนราชการ              
ดานการศึกษา 
    2.3 ติดตามประเมินผลการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
          • มีการติดตามประเมินผล           
การสงเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาและสวนราชการ
ด านการศึ กษา ให สามารถจั ด
การศึกษาไดบรรลุผลตามพันธกิจ 
   2.4 จัดทํารายงานสารสนเทศ 
           • วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงานสารสนเทศที่เปนประโยชน  
ต อการส ง เส ริ มและสนั บสนุ น                
การจัดการศึกษาตอสถานศึกษา                       
และสวนราชการดานการศึกษา 

    



 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ปรับประยุกต  
(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

    3 .1 พัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ การใชภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล เพื่ อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก 
และความรอบรู ในเนื้อหาที่นิเทศ 
     3.2 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู           
ทางวิ ชาชี พ เพื่ อปรั บประยุ กต                
ในการจัดการเรียนรู และการจัด
การศกึษา 
     3.3 นํ าความรู  ความสามารถ 
ทักษะที่ ได จากการพัฒนาตนเอง             
และวิ ชาชี พมาใช ในการพัฒนา                
การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู ที่มีผลตอคุณภาพ
ครูและผูเรียน 
     3.4 เผยแพรองคความรู ด าน              
การนิ เ ทศ  การจั ดการ เรี ยน รู                    
และการจัดการศึกษา และบริการ
วิชาการแกสวนราชการดานการศึกษา 
หรือหนวยงานตาง  ๆ

    

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพ                
การจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                   
หรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน (40 คะแนน) 

 
 

รายการประเมินระดับการปฏิบตัิ
ที่คาดหวัง ปรับประยุกต 

(Apply & Adapt) 
 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ
ทีค่าดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      

     พิจารณาจากการดําเนินการ                
ที่ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง 
และสะท อน ให เ ห็ น ถึ ง ร ะดั บ               
การปฏิบัติท่ีคาดหวังตามตําแหนง
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

     

     2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
 พิจารณาจากการบรรลุ

เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

     2.2 เชงิคุณภาพ (10 คะแนน) 
 พิจารณาจากการบรรลุ

เปาหมายเชิงคุณภาพไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือไดและปรากฏผล
ตอคุณภาพผูเรียนไดตามขอตกลง 

     

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................. คะแนน 

 

 

(ลงชื่อ).........................................…… กรรมการผูประเมิน 

    (…………………………………………) 

ตําแหนง………………………………………… 

วนัที่..........เดือน………………………พ.ศ. .… 

 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

 

1. จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

 

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

        (..........................................) 

ตําแหนง……………………………………. 

วันที่.......เดอืน..................... พ.ศ. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 2/ศน. 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ... เดอืน ...................พ.ศ. …. ถึงวันที่ ... เดือน ...................พ.ศ. …. 

 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ.........................................นามสกุล…………………..ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                 ไมเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 แกไขปญหา  
(Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

1. ดานการนิเทศการศึกษา     เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนน 
จาก
กรรมการ 
แตละคน  
ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 
 

    1.1 ออกแบบ จัดทําแผนการนิเทศ
การศึกษา 
           •  ออกแบบ จั ดทํ า แผ น                
การนิเทศการศึกษาใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา สวนราชการ              
ดานการศึกษา หรือผูรับการนิเทศ 
และสามารถแกไขปญหาการนิเทศ
การศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพครู           
และผูเรียน 

    

 

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 แกไขปญหา  
(Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

    1.2 คัดสรร สราง พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
            • คัดสรร สื่ อ นวัตกรรม           
และเทคโนโลยี  ใหสอดคลองกับ 
แผนการนิ เทศการศึกษา บริบท              
ของสถานศึ กษา  ส วนราชการ               
ดานการศึกษา หรือผูรับการนิเทศ 
โดยเนนการมีสวนรวม เพื่อแกไข
ปญหาการนิเทศการศึกษาใหมีผล    
ตอคุณภาพครูและผูเรียน 
    1.3 ปฏิบัติการนิเทศ 
           • มีการนิเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ชี้แนะ เปนพี่ เลี้ยง ใหครู 
สถานศึ กษา และส วนราชการ                   
ดานการศึกษา ตามแผนการนิเทศ 
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม         
และสามารถแกไขปญหาการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือใหผู รับการนิ เทศ
พัฒนาการจัดการเรียนรู หรือการจัด
การศึกษา ใหมีผลตอคุณภาพครู    
และผูเรียน 
    1.4 การพัฒนางานวิชาการ 
           • การพัฒนางานวิชาการ              
ใหครู สถานศึกษา และหนวยงาน 
การศึกษา สามารถจัดการศึกษา           
ได บรรลุ ผล ตามแผนการนิ เทศ 
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม      
และสามารถแกไขปญหาการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือใหผู รับการนิ เทศ
พัฒนาการจัดการเรียนรู หรือการจัด
การศึกษา ใหมีผลตอคุณภาพครู     
และผูเรียน 

     

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 แกไขปญหา  
(Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

   1.5 ประสานงานกับหนวยงาน 
สถานประกอบการ 
             • ประสานงานกับหนวยงาน 
สถานประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของ 
เ พ่ื อส ง เสริ ม สนั บสนุ น ให ครู                
สถานศึ กษา และส วนราชการ               
ดานการศึกษา สามารถจัดการศึกษา                    
ไดบรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเนนการมีสวนรวม และสามารถ            
แก ไขปญหาการนิ เทศการศึกษา          
เพ่ือใหผูรับการนิเทศพัฒนาการจัดการ
เ รี ย น รู ห รื อ ก า ร จั ด การศึ กษา                          
ใหมีผลตอคุณภาพครูและผูเรียน 
     1.6 ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
             • มีการติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ของครู สถานศึกษา 
และส วนราชการด านการศึ กษา                    
ใหสามารถจัดการศึกษา ไดบรรลุผล             
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเนน           
การมีสวนร วม และสามารถแก ไข           
ปญหาการนิเทศการศึกษา เพื่อใหผูรับ      
การนิ เทศ พัฒนาการจัดการเรียนรู              
หรือการจัดการศึกษา ให มีผลตอ
คุณภาพ ครูและผูเรียน 
   1.7 รายงานผลการนิเทศ 
         • มีการรายงานผลการนิเทศ 
สอดคลองกับแผนการนิเทศการศึกษา             
ที่แสดงถึงการแกปญหาผูรับการนิเทศ 
หรือผู มี ส วน เ ก่ียวของ  เพ่ือเปน          
ขอมูลสารสนเทศในการพัฒนางาน
วิชาการ และการจัดการศึกษา 

     



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 แกไขปญหา  
(Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 

     

      2.1 วางแผนการสงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการจัดการศกึษา 
             • วิ เคราะหกลุมเป าหมาย               
และความตองการจําเปน สังเคราะห
สารสนเทศที่เก่ียวของอยางรอบดาน          
โดยเนนการมีสวนรวม เพื่อวางแผน           
การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา              
การจัดการศกึษา 
      2.2 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
สถานศกึษา/สวนราชการดานการศึกษา 
            • ประสานความร วมมือกับ
หนวยงาน องคกร หรือ สถานประกอบการ                   
รวมถึงภูมิปญญา หรือผูทรงคุณวุฒิ
ด านต าง ๆ ให เข ามามี ส วนร วม
พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความเข มแข็ งให กั บสถานศึ กษา                   
หรือสวนราชการดานการศึกษา 
     2.3 ติดตาม ประเมินผล การสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
           • ติดตาม ประเมินผล การสงเสริม 
สนั บส นุ น กา รจั ด  กา รศึ กษ า                     
ของสถานศึกษาหรื อส วนราชการ                
ดานการศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม
ให สามารถจั ดการศึ กษาได บรรลุ                
ตามพันธกิจ 
    2.4 จัดทํารายงานสารสนเทศ 
             • วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงานสารสนเทศที่ เปนประโยชน             
ต อการส ง เสริ มและสนั บสนุ น                 
การจั ดการศึ กษาต อสถานศึ กษา                       
และสวนราชการดานการศึกษา 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 แกไขปญหา  
(Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชพี      

    3.1 พัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ การใชภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีดิ จิ ทั ลเพื่ อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก 
และความรอบรูในเนื้อหาที่นิเทศ 
    3.2 เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู       
ทางวิ ชาชี พ เพื่ อแก ไขปญหา                
การจั ดการเรี ยนรู  และการจั ด
การศึกษา 
    3.3 นํ าความรู ความสามารถ 
ทักษะที่ ไดจากการพัฒนาตนเอง             
และวิชาชีพมาใชในการแกปญหา 
การนิ เทศการศึกษาให มีผลต อ 
คุณภาพครูและผูเรียน 
    3.4 เผยแพร องค ความรู ด าน                 
การนิเทศ การจัดการเรียนรู และการจัด
การศึ กษา และบริ การวิ ชาการ                 
แก ส วนราชการด านการศึ กษา               
หรือหนวยงานตาง  ๆ 

    



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                     
หรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน (40 คะแนน) 

 
รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แกไขปญหา 

 (Solve the Problem) 
 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา 
ระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      

     พิจารณาจากการดําเนินการ  
ที่ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง 
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

     

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน 
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

     2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
           พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผล
ตอคุณภาพผูเรียนไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................. คะแนน 

 

 

(ลงชื่อ).........................................…… กรรมการผูประเมิน 

    (…………………………………………) 

ตําแหนง………………………………………… 

วันที่..........เดือน………………………พ.ศ. …. 

 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

 

1. จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

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

       (..........................................) 

ตําแหนง……………………………………. 

วันที่.......เดือน..................... พ.ศ. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 2/ศน. 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

รอบการประเมิน ระหวางวันที่ ...... เดือน .................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 

 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ.............................นามสกุล……………………..ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

                 ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา
ระดับฯท่ี
คาดหวัง 

1. ดานการนิเทศการศึกษา     เกณฑผาน  
ตองได 
คะแนน 
จาก 
กรรมการ 
แตละคน 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 
 

1.1 ออกแบบ จัดทําแผนการนิเทศ
การศกึษา 
       • ออกแบบ จัดทําแผนการนิเทศ
การศึกษา ใหสอดคลองกับบริบท                                                                
ของสถานศึ กษา ส วนราชการ                   
ดานการศึกษา หรือผูรับการนิ เทศ             
และริเริ่ม คิดคน พัฒนา การนิเทศ
การศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพครู            
และผูเรียน และเปนแบบอยาง  

    

 

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 
สูงกวา
ระดับฯ 

ทีค่าดหวัง 

    1.2 คัดสรร สร าง พัฒนา สื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
           • ริ เริ่ม คิดคน พัฒนา สื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหสอดคลอง
กับแผนการนิเทศการศึกษา บริบท          
ของสถานศึ กษา ส วนราชการ                
ดานการศึกษาหรือผู รับการนิ เทศ            
โดยเนนการมีสวนรวมเพื่อพัฒนา              
การนิ เทศการศึ กษาให มี ผลต อ
คุณภาพครูและผู เรี ยน และเปน
แบบอยางได 
    1.3 นิเทศ ใหคําปรึกษา 
          • มีการนิ เทศ ใหคํ าปรึกษา 
แนะนํ า ชี้ แนะ เป นพี่ เลี้ ยงให ครู 
สถานศึ กษา และส วนราชการ                 
ดานการศึกษา ตามแผนการนิ เทศ
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม              
และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือใหผูรับการนิเทศพัฒนาการจัดการ
เรียนรูหรือการจัดการศึกษา ใหมีผล
ตอคุณภาพครูและผูเรียน และเปน
แบบอยาง 
    1.4 การพัฒนางานวิชาการ 
          • การพัฒนางานวิชาการ ใหครู 
สถานศึ กษา และส วนราชการ                   
ดานการศึกษา สามารถจัดการศึกษา          
ได บรรลุ ผล ตามแผนการนิ เทศ
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม             
และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือใหผูรับการนิเทศพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู  หรื อการจั ดการศึ กษา                
ใหมีผลตอคุณภาพครูและผู เรียน 
และเปนแบบอยาง 

     

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

    1.5 ประสานงานกับหนวยงาน             
สถานประกอบการ 
               • ประสานงานกับหนวยงาน 
สถานประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของ 
เพื่ อส ง เสริ ม สนั บสนุ น ให ครู                 
สถานศึกษา และส วนราชการด าน
การศึ กษา สามารถจั ดการศึ กษา                   
ไดบรรลุผลตามแผนการนิเทศการศึกษา 
โดยเนนการมีสวนรวม และสามารถ           
พัฒนาการนิ เทศการศึกษา เพ่ือให              
ผูรับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู 
หรือการจัดการศึกษา ให มีผลตอ
คุณภาพครูและผูเรียน 
     1.6 ติดตามและประเมินผล                 
การจัดการศึกษา 
               • มีการติดตาม และประเมิน  
ผลการจัดการศึกษา ของครู สถานศึกษา 
และส วนราชการด านการศึ กษา                                 
ใหสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุผล             
ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเนน          
การมีส วนร วมและสามารถพัฒนา              
การนิเทศการศึกษา เพื่อใหผูรับการนิเทศ
พัฒนาการจัดการเรียนรูหรือการจัด
การศึกษา ให มีผลตอคุณภาพคร ู            
และผูเรียน และเปนแบบอยาง 
   1.7 รายงานผลการนิเทศ 
             • จั ดทํ ารายงานผลการนิ เทศ
การศึกษาสอดคลองกับแผนการนิ เทศ 
การศึกษา โดยวิ เคราะห สั งเคราะห             
สะท อนผลการนิ เทศที่ แสดงถึ ง                    
การริเริ่ม คิดคน และพัฒนาผูรับการนิเทศ  
หรือผูมี ส วนเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูล
สารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการ                    
และการจัดการศึกษา และเปนแบบอยาง 

     



 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ริเริม่ พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมาย
เหต ุ

 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 

     

     2.1 วางแผนการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการจัดการศกึษา 
            • วิ เคราะห กลุ มเป าหมาย              
และความตองการจําเปน สังเคราะห
สารสนเทศที่เก่ียวของอยางรอบดาน             
โดยเนนการมีสวนรวม เปนแบบอยาง             
ในการวางแผนการสงเสริม สนับสนุน   
เพื่อพัฒนา การจัดการศึกษา  
               2.2 เสริมสรางความเขมแข็ง
ให กั บสถานศึ กษา/ส วนราชการ     
ดานการศึกษา 
                     • ประสานความรวมมือกับ
หนวยงาน องคกร หรอืสถานประกอบการ 
รวมถึงภู มิปญญาหรือผูทรงคุณวุฒิ           
ด านต าง ๆ ให เข ามามี ส วนร วม                     
ในการพั ฒนาการจั ดการศึ กษา                       
โดยเปนแบบอยางในการเสริมสราง             
ความเข มแข็ งให กั บสถานศึ กษา                 
หรือสวนราชการดานการศึกษา 
     2.3 ติดตามประเมินผลการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
            • ติดตาม ประเมินผล การสงเสรมิ 
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า                           
ของสถานศึ กษาหรื อส วนราชการ                  
ดานการศึกษาเนนการมีสวนรวม              
เป นแบบอย าง และสามารถจั ด
การศึกษาไดบรรลุผลตามพันธกิจ 
 

    

 

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

 ริเริม่ พัฒนา  
(Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมาย
เหต ุ

 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

    2.4 จัดทํารายงานสารสนเทศ 
               • วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงานสารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอ
การส งเสริ มและสนับสนุนการจั ด
การศึกษา ตอสถานศึกษาและสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

    3.1 พัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ การใชภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก 
และความรอบรู ในเนื้อหาที่นิเทศ
ใหสูงข้ึน เปนแบบอยาง 
    3.2 เปนผูนําในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรูทางวิชาชีพ เพื่ อพัฒนา  
การจัดการเรียนรู  และการจัด
การศึกษา 
    3.3 นําความรูความสามารถ 
ทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการ
นิ เ ท ศ ก า ร ศึ ก ษ า  ใ ห มี ผ ล ต อ 
คุณภาพครูและผูเรียน เปนแบบอยาง 
    3 . 4  เ ผ ย แ พ ร อ ง ค ค ว า ม รู              
ดานการนิเทศ การจัดการเรียนรู 
และการจัดการศึกษา และบริการ
วิชาการแกสวนราชการดานการศึกษา 
หรือหนวยงานตาง ๆ 

    

 

 

 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพ           

การจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                    

หรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน (40 คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve) 

 

ผลการประเมิน 

หมาย 
เหต ุ

 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ทีค่าดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      

     พิจารณาจากการดําเนินการ            
ที่ถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในขอตกลง และสะทอน
ใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง
ตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

     

    2.1 เชิงปริมาณ 10 คะแนน) 
          พิ จารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน 
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

    2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 
          พิ จารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพไดครบถวน
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผล
ตอคุณภาพผูเรียนไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................. คะแนน 

 

 

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

        (..........................................)

ตําแหนง……………………………………. 

วันที่.......เดอืน..................... พ.ศ. …. 

 

 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

 

1. จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

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

        (..........................................) 

ตําแหนง……………………………………. 

วันที่.......เดอืน..................... พ.ศ. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 2/ศน. 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 รอบการประเมิน ระหวางวันที่ .... เดือน ...................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน .................พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ....................................นามสกุล……….………………..ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 
 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

             ไมเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
 (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

1. ดานการนิเทศการศึกษา     เกณฑผาน
ตองได
คะแนน 
จาก
กรรมการ
แตละคน
ไมต่ํากวา
รอยละ 
70 

    1.1 ออกแบบ จัดทําแผน           
การนิเทศการศึกษา 
              • ออกแบบ จั ดทํ าแผน        
การนิเทศการศึกษาใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
และหลั กสู ตร รวมทั้ งนโยบาย               
จุดเนน สภาพแวดลอม บริบทของ
สถานศึกษาสวนราชการดานการศึกษา 
หรือผูรับการนิเทศ และคิดคน พัฒนา 
ปรับเปล่ียน การนิ เทศการศึกษา             
ใหมีผลตอคุณภาพครูและผู เรียน 
และเปนแบบอยางที่ด ี

    



 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
 (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

    1.2 คัดสรร สราง พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
              • พัฒนา ปรับเปลี่ยน สราง 
สื่ อ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี                     
ให สอดคล องกั บแผนการนิ เทศ
การศึกษา บริบทของสถานศึกษา             
สวนราชการดานการศึกษา หรือผูรับ
การนิเทศ โดยเนนการมีสวนรวม           
เพื่ อพัฒนาการนิ เทศการศึกษา              
ใหมีผลตอคุณภาพครูและผูเรียน 
และเปนแบบอยางท่ีดี 
   1.3 ปฏิบัติการนิเทศ 
             • มีการนิเทศ ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ชี้แนะ เปนพ่ีเลี้ยง ใหครู 
สถานศึ กษา และส วนราชการ               
ดานการศึกษา ตามแผนการนิเทศ
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม              
และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
เพื่ อให ผู รั บการนิ เทศพัฒนา              
การจัดการเรี ยนรู  หรื อการจั ด
การศึกษาไดบรรลุผล และเปน
แบบอยางท่ีด ี
   1.4 การพัฒนางานวิชาการ 
             • การพัฒนางานวิชาการ             
ใหครู สถานศึกษา และสวนราชการ
ดานการศึกษา สามารถจัดการศึกษา               
ได บรรลุ ผลตามแผนการนิ เทศ 
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม             
และสามารถพั ฒนาการนิ เทศ 
การศึกษา เพื่อใหผูรับการนิ เทศ
พัฒนาการจั ดการเรียนรู  หรื อ               
การจั ดการศึ กษาได บรรลุ ผล                  
และเปนแบบอยางที่ด ี

     



 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
 (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

     1.5 ประสานงานกับหนวยงาน 
สถานประกอบการ 
             • ประสานงานกับหนวยงาน 
สถานประกอบการ และผู มี            
สวนเก่ียวของ เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
ใหครู สถานศึกษา และสวนราชการ
ดานการศึกษา สามารถจัดการศึกษา 
ได บรรลุ ผล ตามแผนการนิ เทศ
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม          
และสามารถพั ฒนา การนิ เทศ
การศึกษา เพื่อใหผูรับการนิเทศ
พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู           
หรือการจัดการศึกษาไดบรรลุผล 
   1.6 ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
         • มีการติดตาม และประเมิน            
ผลการจั ดการศึ กษาของครู 
สถานศึกษา และสวนราชการ
ดานการศึกษา ใหสามารถจัด
การศึกษาไดบรรลุ ผล ตามแผน              
การนิ เทศการศึกษา โดยเนน           
การมีสวนรวม และสามารถพัฒนา 
การนิเทศการศึกษา เพื่อใหผูรับ
การนิ เทศ พัฒนาการจัดการ
เรียนรูหรือการจัดการศึกษาได
บรรลุผล และเปนแบบอยางที่ด ี

     



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
 (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

   1.7 รายงานผลการนิเทศ 
             • จัดทํารายงานผลการนิเทศ
การศึ กษา สอดคล องกั บแผน                    
การนิ เทศการศึกษา โดยวิเคราะห
สั งเคราะห  สะทอนผลการนิ เทศ              
ที่ แ ส ด ง ถึ ง กา ร ริ เ ริ่ ม  คิ ด ค น 
ปรับเปลี่ ยน และพัฒนาผู รับ          
การนิเทศ หรือผูมีสวนเกี่ยวของ 
เ พ่ื อ เ ป น ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ              
ในการพัฒนางานวิชาการ และการจัด
การศึกษา และเปนแบบอยางที่ด ี

     

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 

    

     2.1 วางแผนการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการจัดการศึกษา 
            • วิ เคราะหกลุ มเป าหมาย             
และความตองการจําเปน สังเคราะห
สารสนเทศที่เกี่ยวของอยางรอบดาน 
โดยเนนการมีสวนรวม เปนแบบอยาง 
ที่ ดี ในการวางแผนการส งเสริ ม 
สนับสนุน เพ่ือพัฒนาการจัดการศกึษา 
     2.2 เสริมสร างความเขมแข็ ง             
ใหกับสถานศึกษา/สวนราชการ              
ดานการศึกษา 
           • ประสานความรวมมือกับ
หน วยงาน องค กร หรื อสถาน
ประกอบการ รวมถึ งภู มิ ปญญา             
หรื อผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ด านต าง  ๆ                    
ให เขามามีสวนรวมพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยเปนแบบอยางที่ด ี              
ในการเสริ มสร างความเข มแข็ ง               
ใหกับสถานศึกษาหรือสวนราชการ
ดานการศึกษา 

    



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
 (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

     2.3 ติดตามประเมินผลการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
            •  ติ ดตาม  ประ เ มิ นผล                  
การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือสวนราชการ           
ดานการศึกษาเนนการมีสวนรวม             
โดยเปนแบบอยางท่ีดีและสามารถจัด
การศึกษาไดบรรลุผลตามพันธกิจ  
    2.4 จัดทํารายงานสารสนเทศ 
             • วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงานสารสนเทศ ที่เปนประโยชน            
ต อการส งเสริ มและสนั บสนุ น 
การจัดการศึกษา ตอสถานศึกษา              
และสวนราชการดานการศึกษา 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชพี     

     3.1 พัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ การใชภาษาไทย 
ภาษาอั งกฤษเ พ่ื อการสื่ อสาร              
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก 
และความรอบรู  ในเนื้อหาที่นิ เทศ            
ใหสูงขึ้น เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา 
และสราง ผูนําการเปลี่ยนแปลง           
ตอเพื่อนรวมวิชาชีพ 
    3.2 เป นผู นํ าและสร างผู นํ า              
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ 
เ พ่ื อพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู                
และการจัดการศึกษา 

    

 

 

 

 



 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปลี่ยน 
 (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

    3.3 นํ าความรู ความสามารถ      
ทักษะที่ ไดจากการพัฒนาตนเอง           
และวิชาชีพ มาใช ในการพัฒนา             
การนิ เทศการศึกษา ให มีผลตอ
คุณภาพครูและผูเรียน เปนแบบอยาง
ที่ดตีอเพื่อนรวมวิชาชีพ 
   3 . 4  เ ผ ย แพ ร อ ง ค ค ว า ม รู            
ดานการนิเทศ การจัดการเรียนรู 
และการจัดการศึกษา และบริการ
วิชาการแกสวนราชการดานการศึกษา 
หรือหนวยงานตาง ๆ  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพ                

การจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                

หรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน (40 คะแนน) 

 
รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
คิดคน ปรับเปลี่ยน 

 (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      

    พิจารณาจากการดําเนินการ           
ที่ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง 
และสะท อน ใ ห เ ห็ น ถึ ง ร ะดั บ             
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตําแหนง
และวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

     

    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน 
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพไดครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผล
ตอคุณภาพผูเรียนไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ......... คะแนน 

 

 

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

        (..........................................) 

ตําแหนง……………………………………. 

วันที่.......เดอืน..................... พ.ศ. …. 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

 

1. จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

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

        (..........................................) 

ตําแหนง……………………………………. 

วันที่.......เดอืน..................... พ.ศ. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 2/ศน. 
 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชีย่วชาญพิเศษ 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหวางวันที่ .... เดือน ...................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ...................พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ...............................นามสกุล…….………………..ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 

ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ 

สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

                 ไมเปนไปตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด  

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงศึกษานิเทศก 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

1. ดานการนิเทศการศึกษา     เกณฑผาน 
ตองได 
คะแนน 
จาก 
กรรมการ 
แตละคน 
ไมต่ํากวา 
รอยละ70 
 

     1.1 ออกแบบ จัดทําแผนการนิเทศ
การศึกษา 
            • ออกแบบ จัดทําแผนการนิเทศ
การศึกษาใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ และหลักสูตร 
รวมทั้งนโยบาย จุดเนน สภาพแวดลอม
บริบทของสถานศึกษา สวนราชการ           
ดานการศึกษา หรือผูรับการนิ เทศ            
สร างการเปลี่ ยนแปลง เผยแพร             
ขยายผล การนิเทศการศึกษาที่สงผลตอ
คุณภาพครูและผู เรี ยนจนนําไปสู                         
การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

     1.2 คั ดสรร สร าง พัฒนา สื่ อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 
              • พัฒนา ปรับเปลี่ยน สราง                 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลอง
กับแผนการนิ เทศการศึกษา บริบท                 
ของสถานศึ กษา ส วนราชการ                     
ด านการศึ กษาหรื อผู รั บการนิ เทศ            
โดยเนนการมีสวนรวมเพื่ อสร าง             
การเปลี่ยนแปลง เผยแพร ขยายผล            
การนิเทศการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพ
ครูและผูเรียนจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
ในวงวิชาชีพ 
   1.3 นิเทศ ใหคําปรึกษา 
             • มีการนิ เทศ ใหคํ าปรึกษา 
แนะนํ า ชี้ แนะ เป นพ่ี เลี้ ยงให ครู 
สถานศึ กษา  และส วนราชการ                    
ดานการศึกษา เพื่อสรางการเปล่ียนแปลง 
เผยแพร ขยายผล ตามแผนการนิเทศ
การศึ กษา โดยเนนการมีส วนร วม                        
ที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนรู
หรื อการจั ดการศึ กษาจนนํ าไปสู                    
การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 
     1.4 การพัฒนางานวิชาการ 
             • การพัฒนางานวิชาการ ใหครู 
สถานศึ กษา  และส วนราชการ                       
ดานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได
บรรลุผล เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง 
เผยแพร ขยายผล ตามแผนการนิเทศ
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมที่สงผล
ต อการพัฒนาการจั ดการเรี ยนรู                
หรือการจัดการศึกษา จนนําไปสู                         
การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชพี 
      

    



ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

     1.5 ประสานงานกับหน วยงาน            
สถานประกอบการ 
               • ประสานกั บหน วยงาน               
สถานประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของ             
เ พ่ื อส ง เสริ ม สนั บสนุ น  ให ครู 
สถานศึ กษา  และส วนราชการ                         
ดานการศึกษา สามารถจัดการ ศึกษา   
ได บรรลุ ผลเพื่ อสร างการเปลี่ ยนแปลง              
เผยแพร ขยายผล ตามแผนการนิเทศ
การศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม           
ที่สงผลตอการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูหรือการจัดการศึกษา 
   1.6 ติดตามและประเมินผล    
การจัดการศึกษา 
              • มีการติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ของครู สถานศึกษา 
และส วนราชการด านการศึ กษา                      
ใหสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุผล           
เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง เผยแพร 
ขยายผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา  
โดยเนนการมีสวนรวม ที่ส งผลตอ             
การพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู                  
หรือการจัดการศึกษา จนนําไปสู               
การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 
    1.7 รายงานผลการนิเทศ   
              • จัดทํารายงานผลการนิเทศ
การศึกษา สอดคลองกับแผนการนิเทศ
การศึกษา โดยวิ เคราะหสังเคราะห 
สะทอนผลการนิเทศที่แสดงถึงการริเริ่ม
คิ ดค น ปรั บเปลี่ ยน และพัฒนา                
ผูรับการนิเทศ หรือผูมีสวนเกี่ยวของ            
เพื่อเผยแพรหรือใชเปนขอมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนางานวิชาการ และการจัด
การศกึษา และเปนแบบอยางที่ด ี

     



 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน          
การจัดการศึกษา 

     

     2.1 วางแผนการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการจัดการศึกษา 
              • วิ เคราะหกลุมเป าหมาย                  
และความตองการจําเปน สังเคราะห
สารสนเทศที่เก่ียวของอยางรอบดาน  
โดยเนนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ 
เปนแบบอยางที่ดี ในการวางแผน                
การสงเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนา               
การจัดการศึกษา 
   2.2 เสริมสรางความเขมแข็ง
ให กั บสถานศึ กษา/ส วนราชการ                
ดานการศึกษา 
              • ประสานความรวมมือกับ
หนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ 
รวมถึงภูมิปญญาหรือผูทรงคุณวุฒิ
ด านต าง ๆ ให เข ามามี ส วนร วม
พัฒนาการจัดการศึกษา ดวยวิธีการ             
ที่หลากหลายเปนแบบอยางที่ด ี 
ในการเสริมสรางความเข็มแข็ง
ใหกับสถานศึกษาหรือสวนราชการ
ดานการศึกษา 

    



 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

     2.3 ติดตามประเมินผลการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
                 • ติดตาม ประเมินผล การสงเสริม 
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า                        
ของสถานศึกษาหรื อส วนราชการ               
ดานการศึกษาเนนการมีสวนรวม             
อยางเปนระบบ เปนแบบอยางที่ดี            
และสามารถจัดการศึกษาไดบรรลุผล
ตามพันธกิจ 
    2.4 จัดทํารายงานสารสนเทศ  
               • วิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงานสารสนเทศที่ เปนประโยชน             
ตอการส ง เสริ มและสนับสนุน                 
การจัดการศึกษาตอสถานศึกษา
และสวนราชการดานการศึกษา 

     

3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

    3.1 พัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ การใชภาษาไทย
ภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อการสื่ อส าร                     
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิ เทศก            
และความรอบรู ในเนื้ อหาที่ นิ เทศ            
ใหสูงขึ้นเปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา 
และสร าง ผู นํ าการเปลี่ ยนแปลง                 
ตอวงวิชาชีพ 
    3.2 เปนผูนําและสรางผูนํา         
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ     
เพื่ อ พัฒนาการจั ดก าร เรี ย น รู                
และการจัดการศึกษา 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
สรางการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

    3.3 นําความรูความสามารถ 
ทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใชในการพัฒนา          
การนิเทศการศึกษา ใหมีผลตอ
คุณภาพครูและผูเรียน เปนแบบอยาง          
ที่ดีตอวงวิชาชีพ 
    3 . 4  เ ผ ย แพ ร อ ง ค ค ว า ม รู              
ดานการนิเทศ การจัดการเรียนรู 
และการจัดการศึกษา และบริการ
วิชาการแกสวนราชการดานการศึกษา 
หรือหนวยงานตาง ๆ 

     



สวนที่ 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเด็นทาทายเพื่อพัฒนาคุณภาพ            
การจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                
หรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน (40 คะแนน) 

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

        (..........................................) 
ตําแหนง…………………………………. 
วันที่.......เดอืน..................... พ.ศ. …. 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

สรางการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
 

1 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได 

ต่ํากวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได 

สูงกวาระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      

    พิจารณาจากการดําเนินการ              
ที่ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง 
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติ 
ทีค่าดหวังตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

    2.1 เชิงปริมาณ 10 คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงปริมาณไดครบถวน
ตามขอตกลง และมีความถูกตอง 
เชื่อถือได 

    

    2.2 เชิงคุณภาพ (10คะแนน) 
          พิจารณาจากการบรรลุ
เปาหมายเชิงคุณภาพไดครบถวน
ถูกตอง เชื่อถือได และปรากฏผลตอ
คุณภาพผูเรียนไดตามขอตกลง 

    

รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ......... คะแนน 



สรุปขอสังเกตเกี่ยวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา และขอคิดเห็น 

 

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

 

1. จุดเดน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

3. ขอคิดเห็น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

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

        (..........................................) 

ตําแหนง……………………………………. 

วันที่.......เดอืน................... พ.ศ. …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 3/ศน. 

 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามขอตกลง (PA)  

ตําแหนงศึกษานิเทศก 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

(ระหวางวันที่...........เดือน..............พ.ศ. .... ถึงวันที่..............เดือน...........พ.ศ. ....) 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ...............................นามสกุล…….………………..ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะ.............................................. 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................. อัตราเงนิเดือน .................................................................. บาท  

สํานัก/กอง.....................................................สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ............................................................จังหวัด........................................................................................... 

ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด   ไมเปนไปตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 
ผลการประเมิน 

การประเมินขอตกลงในการพัฒนางาน คะแนนเต็ม   คนที่ 1 คนที่ 2  คนที่ 3 หมายเหตุ 

สวน ท่ี 1  ขอตกลงในการพัฒนางาน          
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

60    เกณฑผาน  
ตองไดคะแนน
จากกรรมการ  
แตละคน  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 70 
 

สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอ
เปนประเด็นทาทาย เพื่อพัฒนา คุณภาพ
การจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา
ของผูรับการนิเทศ หรือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา           
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

40    

รวม     

 

สรุปผลการประเมินทั้ง 2 สวน จากกรรมการ 3 คน  ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

 

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

(......................................................) 

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

 

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

         (..........................................)                                   (........................................) 

      วันท่ี....เดือน..............พ.ศ. ....                       วันที่....เดือน..............พ.ศ. .... 

 

สําหรับกรรมการประเมิน PA 



รูปแบบการจัดทําไฟลวีดิทัศนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินตาํแหนงและวิทยฐานะขาราชการ 
หรือพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2565 

(ศึกษานิเทศก)  
 

๑. ไฟลวีดิทัศนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ ส่ือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศ
การศึกษา หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษา 

    กําหนดใหมีรูปแบบการจัดทําและคุณลักษณะทีส่ําคญั ดังนี ้
    ๑.๑ เปนไฟลวีดิทัศนที่ศึกษานิเทศกไดจัดทําขึ้นภายหลังจากที่ไดมีการกําหนดแผนพัฒนา  

การนิเทศการศึกษาแลว โดยใหนําเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใชกลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
ในการนิเทศการศึกษา ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหบรรลุผลและประสบผลสําเร็จ 
แสดงใหเห็นถึงประเด็นปญหาหรือประเด็นการพัฒนา การแกปญหาของผูรับการนิเทศ ทั้งนี้ วีดิทัศนที่นําเสนอ 
ตองสะทอนระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน สมรรถนะของศึกษานิเทศก 
แรงบันดาลใจ กรอบแนวคิด ปรัชญาในการกําหนดวิสัยทัศนการนิเทศการศึกษา การออกแบบกลยุทธการนิเทศ 
การทํางานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ การสราง  
การมีสวนรวมของครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง ศึกษานิเทศก ผูเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพ  
ของนักเรียน ครู และชุมชน การปฏิบัติท่ีดีจากการนิเทศการศึกษา การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ  
การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

    ๑.๒ การถายทําและการนําเสนอไฟลวีดิทัศนการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศกึษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาหรือหนวยงานการศึกษา 
                   กําหนดใหมีรูปแบบและลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี ้
  ๑) รูปแบบการถายทําไฟลวีดิทัศน เปนการบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง โดยฉากหลัง 
จะตองไมมีบุคคลอ่ืนใดมารวมนําเสนอ ในการนําเสนออาจใชสื่อชวยในลักษณะของภาพนิ่ง ขอความ 
สัญลักษณ ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก (Insert) ภาพ หรือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint  
ดวยก็ได โดยการนําเสนอใหใชการพูดหรือนําเสนอเปนภาษาไทยดวยตนเองเทานั้น การถายทําใหใชกลอง  
ถายทําแบบตัวเดียว (Single video camera) อาจมีผูชวยในการบันทึกได ไมมีสวนนําใด ๆ ของไฟลวีดิทัศน 
(No Title) ไมมีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก ไมมีการหยุดการถายทํา (One - Take recording) ไมมีการตัดตอ 
(Un - Editing) ไมมีการแตงเติมภาพ (No effect) ดวยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และตองไมใชเทคนิคใด ๆ  
ในการถายทําทั้งสิ้น 
  ๒) ลักษณะสามัญทางเทคนิคของไฟลวีดิทัศน 
      (๑) ความละเอียดของไฟลวีดิทัศน ตองมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 
ประเมินไดตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 

     (๒) ประเภทของไฟลวีดิทัศน ตองเปนไฟล mp4 (กรณีไมสามารถบันทึกเปนไฟล mp4 ได  
ใหสามารถแปลงไฟลอ่ืนเปนไฟล mp4 ได โดยไมถือเปนการตัดตอ) 
      (๓) ความยาวของไฟลวีดิทัศน ไมเกิน ๑๕ นาที 

 ท้ังนี้ ใหสงไฟลวีดิทัศนการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลย ี
ในการนิเทศการศกึษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษา จํานวน 1 ไฟล เทานั้น 
 
 
 
 
 



๒. ไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
    ๒.๑ เปนไฟลวีดีทัศนที่แสดงใหเห็นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของผูรับการนิเทศที่สะทอน

คุณภาพการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือหนวยงาน
การศกึษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเกิดนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
ที่เปนแบบอยางท่ีดี (Best practice) โดยมีรองรอยหลักฐานเชิงประจักษซึ่งแสดงผลลัพธ (Outcomes)  
จากการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษาหรือหนวยงานการศึกษา 
อยางเปนรูปธรรม 

    ๒.๒ การถายทําไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
  กําหนดใหมีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี ้
  ๑) รูปแบบและเนื้อหาของไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ศึกษานิเทศกเปนผูนําเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายดวยตนเองเทานั้น โดยการนําเสนอใหเปนลักษณะ  
การอธิบายการปฏิบัติงานของตนเองท่ีสะทอนผลลัพธของการนิเทศทางการศึกษาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู 
ผูปกครอง ชุมชน และภาพรวมของสถานศึกษา อาจนําเสนอรองรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เปนผลลัพธ ผลกระทบ 
จากการนิเทศการศึกษาที่มีพัฒนาการสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ซึ่งผลงาน  
ของศึกษานิเทศก อาจมีไดหลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ผลงานควรจะนําเสนอใหเห็นในสวนที่ประสบความสําเร็จ และอาจนําเสนอในสวนที่ยังไมประสบความสําเร็จดวย 
ทั้งนี้ ศึกษานิเทศกจะตองรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนําเสนอทุกกรณี และตองไมละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ระหวางการบรรยายใหมีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได ตองไมมีสวนนํา (Title) 
ไมมีดนตรีประกอบ ไมมีเสียงพิเศษที่สรางข้ึน (No sound effect) ไมมีการชอนตัวอักษรระหวางการนําเสนอ 
แตอาจใชการนําเสนอผานโปรแกรมการนําเสนอได ไดแก PowerPoint, Keynote, Google Slides หรืออื่น ๆ
  ๒) ลักษณะสําคัญทางเทคนิคของไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
     (๑) ความละเอียดของไฟลวีดิทัศน ตองมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ 
ประเมินไดตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง โดยสามารถตัดตอได และสามารถใสคําบรรยายดานลาง 
ของ วีดทิัศนได 

    (๒) ประเภทของไฟลวีดิทัศน ตองเปนไฟล mp4 (กรณีไมสามารถบันทึกเปนไฟล mp4 ได  
ใหสามารถแปลงไฟลอ่ืนเปนไฟล mp4 ได โดยไมถือเปนการตัดตอ) 

   (๓) ความยาวของวีดิทัศน ไมเกิน ๑๐ นาที  
โดยใหสงไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลลัพธในการพัฒนาการนเิทศการศึกษา จํานวน 1 ไฟล เทานั้น 

 
 
 

----------------------------------------------- 
 
 

  



แนวทางการดําเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามมาตรฐานท่ัวไปฯ ในชวงระยะเวลาเปล่ียนผาน 

 

ก. การยื่นคําขอปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
 1. กรณีศึกษานิเทศกประสงคจะนําผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ปติดตอกัน              
ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ              
ลงวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพฒันางานตามขอตกลง (PA) 

1.1 ใหคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงดําเนินการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกันดังกลาว เฉพาะในสวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคูมือ                      
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบทายประกาศ ก.ท.                 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี                            
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 นําผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ท่ีผานเกณฑ               
การตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และสรุปคะแนนที่ไดในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี ้

(1) ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  (ผลการปฏิบัติงาน) ตามประกาศ ก.ท.                       
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี            
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน
ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง              
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. …. 
ระหวางวันที…่…ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

 
 
 



ข. การยื่นคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) 
 1. กรณีศึกษานิเทศกประสงคจะนําผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ียอนหลัง 2 ปติดตอกัน             
ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ             
ลงวันท่ี ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพฒันางานตามขอตกลง (PA) 

1.1 ใหคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงดําเนินการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกันดังกลาว เฉพาะในสวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคูมือ                     
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แนบทายประกาศ ก.ท.                 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อใหมี                           
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

1.2 นําผลการประเมินตาม 1.1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ท่ีผานเกณฑ              
การตัดสิน ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด และสรุปคะแนนที่ไดในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี ้

(1) ผลงานท่ี เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (ผลการปฏิบัติ งาน) ตามประกาศ ก.ท.                        
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล                     
เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนน
ที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

   

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหวางวันที…่…ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหวางวันที…่…ถึงวันที…่… 
 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ดานที่ 1 และดานที่ 2  

 
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรฐานทั่วไปกําหนดให                

มีการประเมิน 2 ดาน ดังนี ้
ดานที่  1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม                

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศกึษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศกึษา โดยมีองคประกอบการประเมิน เกณฑ

การใหคะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑการตัดสิน ดังนี ้
1. องคประกอบการประเมิน 

การประเมินดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ 
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ               
ดานการศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบงเปน 8 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

(1) กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง) 
(2) คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน 
(3) การพัฒนาสมรรถนะ 
(4) การสอนงานระบบพี่เลี้ยง  
(5) การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ  
(6) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
(7) ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ  
(8) ภาวะผูนําแบบรวมกัน 
การประเมินดานท่ี 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

แบงเปน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้  
(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดข้ึนจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก 
(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาครูในสถานศึกษา  
(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาผูเรียน 
(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงคุณภาพสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 

2. เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม             

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศกึษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ  

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน  เม่ือปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 

3. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม               

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศกึษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนา           

การนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศกึษา โดยพิจารณาจาก 

1) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา  
ตามโครงการ หรือกิจกรรมในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ในรูปแบบไฟล PDF ซึ่งผูขอไดพัฒนาขึ้น             
และนําไปใชในการพัฒนา การนิเทศการศึกษาจริงในชวงที่ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกหรือดํารงวิทยฐานะ แลวแตกรณ ี

2) การนําเสนอการพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี              
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา ตามโครงการ             
หรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษาที่เสนอในขอ 1) โดยแสดงใหเห็นถึงสภาพปญหา ที่มา                
หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และผลลัพธ                
ที่เกิดจากการดําเนินการ ตามโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งสะทอนคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา
ของผูรับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน ทั้งนี้ ใหนําเสนอเปนไฟลวีดิทัศนตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศกึษา  
ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศ

การศึกษา โดยพิจารณาจากผลงานหรือการปฏิบัติของผูรับการนิเทศ ที่สะทอนคุณภาพการจัดการเรียนรู            
หรือการจั ดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือส วนราชการดานการศึกษา                         
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากขึ้น และสงผลตอคุณภาพผูเรียนที่เสนอไวในดานที่ 1 
โดยใหนําเสนอเปนไฟลวีดิทัศนตามรูปแบบที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. เกณฑการตัดสิน 
ผูผานการประเมินดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ                
ดานการศึกษา และดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา จะตองไดคะแนน ดังนี ้

วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 65  
วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 70  
วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 75  
วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ จะตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคนไมต่ํากวารอยละ 80 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ตําแหนงศึกษานิเทศก (ทุกวิทยฐานะ) 

 

ขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ......................................................................................... 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

ชื่อผูขอ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................นามสกุล.....……………………………………….……. 

เลขประจําตัวประชาชน…………………...........………........……….....อายุ...............ป ปเกษียณอายุราชการ……....…. 

ตําแหนง....................................... วิทยฐานะ.............................................. ตําแหนงเลขที…่………….........….…… 

สํานัก/กอง ………………………………….….……สังกัด อบจ. / เทศบาล / อบต………….………………………......…......… 

สวนราชการ.......................................รับเงินเดือนอันดับ…………………………..อัตราเงินเดือน………………......บาท 

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและวิทยฐานะปจจุบัน เมือ่วันที่……….. เดือน……………………….. พ.ศ. …………....... 

เคยขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่.........เดือน……...............พ.ศ. …......... 

 

2. คุณวุฒ ิ

1. มีวุฒิปริญญาตรี...........................วชิาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา..................................................................

จากสถาบันการศึกษา………………….................ประเทศ……………………….…..เม่ือวันที่ …………............…...…...…… 

2. มีวุฒิปริญญาโท..........................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา .................................................................. 

จากสถาบันการศึกษา………………….................ประเทศ……………………….…..เม่ือวันที่ …………………..............……. 

3. มีวุฒิปริญญาเอก.........................วชิาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.................................................................. 

จากสถาบันการศึกษา………………….................ประเทศ……………………….…..เม่ือวันที่ …………………..............……. 

 

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก เลขที.่.........ออกใหเมื่อวันที่ ….…..วัน/เดือน/ป ที่หมดอายุ……….. 

 

4. การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ในชวงระยะเวลายอนหลัง 3 รอบการประเมิน 

4.1 ภาระงานตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

 เต็มเวลา  

 ไมเต็มเวลา เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………… 

4.2 ผลการพัฒนางานตามขอตกลง 

รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. .... ระหวางวันที…่…. ถึงวันที…่…. มีผลการประเมินรอยละ………  

รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. .... ระหวางวันที…่…. ถึงวันที…่…. มีผลการประเมินรอยละ………  

รอบที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. .... ระหวางวันที…่…. ถึงวันที…่…. มีผลการประเมินรอยละ………  

 

 

 



ทั้งนี้ ศึกษานิเทศกที่ยื่นขอรับการประเมินชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานในปงบประมาณ พ.ศ. 2567           
ใชผลการพัฒนางานตามขอตกลง 1 รอบการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใชผลการพัฒนางาน              
ตามขอตกลง 2 รอบการประเมิน และตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2569 เปนตนไป ใชผลการพัฒนางาน              
ตามขอตกลง 3 รอบการประเมิน 

สําหรับศึกษานิเทศกที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส               
และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการหรือศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนตนไป 
ใชผลการพัฒนางาน ตามขอตกลง 1 รอบการประเมิน 

 
5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ในชวงระยะเวลายอนหลัง 4 ป 

 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมเคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณ

วิชาชีพ ที่หนักกวาภาคทัณฑ 

 เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

หนักกวาภาคทัณฑ ในป พ.ศ. .... (วันที่......เดือน......พ.ศ. .... ถึงวนัที่...เดือน......พ.ศ. ....) ตามคําสั่ง.................

ที่.............................เรื่อง......................................................................สั่ง ณ วันที่ .............เดือน .......... พ.ศ. .... 

 

6. การใชเงื่อนไขลดระยะเวลา ตามมาตรฐานทั่วไปนี ้

 ไมขอใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ  

ศึกษานิเทศกที่ประสงคจะใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อน                 

วิทยฐานะ ตองมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 4 รอบการประเมินการเลื่อนเงินเดือนลาสุด

ติดตอกัน กอนยื่นคําขอ และตองมีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี ้

 ไมเคยใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาและประสงคจะใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะ          

หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

 ตามขอ 1.1 ความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ…………. 

วันที่ผานการทดสอบ..........................วันหมดอายุ ................. (ตองมีอายุไมเกิน 2 ปนับถึงวันที่ยื่นคําขอ) 

“1.1 เปนผูมีความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ B1 โดยใหเทียบกับเกณฑผลการทดสอบ 

Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑการเทียบเคียง          

ผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู” 

ตามขอ 1.2 มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก................................ วิชาเอก................................ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู 

และการบริหารจัดการสถานศึกษา และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 

เคยใชเงื่อนไขการลดระยะเวลาแลว แตการขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ ประสงคจะขอใชเงื่อนไข

การลดระยะเวลาตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

ตามขอ 1.1 ความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ.............................. 

วันที่ผานการทดสอบ...................................... วันหมดอาย.ุ.................................(ตองมีอายไุมเกิน 2 ปนับถึงวนัที่ยื่นคาํขอ)  

  “1.1 เปนผูมีความสามารถทางภาษาตางประเทศ สูงกวาระดับ B1 โดยใหเทียบกับเกณฑผลการทดสอบ 

Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑการเทียบเคียง 

ผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู” 



 ตามขอ 1.2 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก............................. วิชาเอก..................... ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนรูและการบรหิารจัดการสถานศึกษา และไมเคยนํามาใชลดระยะเวลามากอน 

ทั้งนี้ เงื่อนไขลดระยะเวลาดังกลาว ไมครอบคลุมถึงศึกษานิเทศกผูใชสิทธินับระยะเวลาทวีคูณ 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประโยชนในการแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
 
7. ศึกษานเิทศกท่ีปฏิบตัิงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต จังหวัดยะลา 
ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นท่ีอําเภอเทพา สะบายอย นาทวี และจะนะ) 

หากประสงคใชสิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ในการขอมีวิทยฐานะ
ศึกษานิ เทศกชํ านาญการหรือขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิ เทศกชํ านาญการพิ เศษ ผูขอไดปฏิบัติหนาที่ 
ในจังหวัด………………………...................ตั้งแตวันที่...................................................รวมเปนเวลา.......ป...........
เดือน......วนั (ตองปฏิบัติหนาทีใ่นจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบายอย 
นาทวี และจะนะ) มาแลวไมนอยกวา 1 ป ติดตอกันนับถึงวันที่ยื่นคําขอ) 

ทั้งนี้ ศึกษานิเทศกท่ีใชสิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบฯ ดังกลาว เมื่อไดรับการแตงตั้งใหม ี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแลว หากจะยายหรือไปชวยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่พิเศษจะตองมีระยะเวลา
ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ดังกลาว ไมนอยกวา 3 ปนับแตวันที่มีผลอนุมัตใิหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
8. ขอมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

8.1 ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม                
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ใหสวนราชการดานการศึกษา นําขอมูลของผูขอเขาสูระบบ DPA ดังตอไปนี้ 
8.1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม 

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา  
ตามโครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา เรื่อง........... .........ในรูปแบบไฟล PDF                 
จํานวน 1 ไฟล (ซึ่งผูขอไดพัฒนาขึ้นและนําไปใชในการพัฒนาการนิเทศการศึกษาจริงในตําแหนงหรือวิทยฐานะ
ที่ดํารงอยู) 

8.1.2 ไฟลวีดิทัศนการนําเสนอการพัฒนานิ เทศการศึกษา กลยุทธ  สื่อ นวัตกรรม            
หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา          
ตามโครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่เสนอตามขอ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล  

8.2 ดานท่ี 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของผูรับการนิเทศ ท่ีสะทอนคุณภาพ               

การจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน และสงผลตอคุณภาพผูเรียน ตามที่เสนอไว               
ในดานที่ 1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

 
 
 
 



8.3 ดานที่  3 ดานผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผูขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ            
หรือศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ) 

ใหผูขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดในรูปแบบไฟล PDF 
เพ่ือใหสวนราชการดานการศึกษา แลวแตกรณี นําขอมูลเขาสูระบบ DPA 

8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน…………………..รายการ ดังนี้ 

1) ชื่อผลงาน…………………………………………….........................................................……….. 

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

8.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 

สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิ เทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ไดนําไปเผยแพร....               

และงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง 

วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสงบทความวิจัย 

ที่ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบไฟล PDF ดวย  

ใหระบุชื่อวารสาร....................... เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) ......................................................

เว็บไซต............................................................................................  
 

9. การขอรับการประเมินในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผาน โดยใชผลการปฏิบตัิงานตามหลักเกณฑเดิมมารายงาน 

ศึกษานิเทศกที่มีคุณสมบัติและประสงคจะยื่นขอรับการประเมินตามมาตรฐานทั่วไปใหมในชวงระเวลา

เปลี่ยนผาน ใหยื่นคําขอตอสวนราชการดานการศึกษา เพ่ือนําขอมูลเขาสูระบบ DPA  

9.1 การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567) 

 9.1.1 กรณีศึกษานิเทศกประสงคจะนําผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน  
ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ              
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ      
ลงวันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเ พ่ือนับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง(PA) 
ใหรายงานผลที่เกิดกับผูเรียน และผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ดังนี ้

(1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกันตามแบบรายงานผลงาน 
ที่ เกิดจากการปฏิ บัติหน าที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่ อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1. ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

 

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

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 



(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหวางวันที…่…ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 
9.2 การย่ืนคําขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2568) 
 9.2.1 กรณีศึกษานิเทศกประสงคจะนําผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน  
ตามแบบรายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ             
และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ     
ลงวันที่  ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มารายงานเพื่อนับรวมกับผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
ใหรายงานผลที่เกิดกับผูเรียน และผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ดังนี ้

 (1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ยอนหลัง 2 ปติดตอกันตามแบบรายงานผลงาน 
ที่ เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  (วฐ.2 หรือ วฐ.2/1) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่ อนไข 
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพ่ือให มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  
๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
เกณฑผาน 

รอยละ 
คะแนนที่ได 

การประเมินผลการปฏิบตังิาน 
1 .  ผลงานตามหน าท่ีและความรับผิดชอบตามมาตรฐาน                      
กําหนดตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง      
และคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ 
3. ผลท่ีเกิดกับครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 100   

สรุป ผลการประเมิน   ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) การพัฒนางานตามขอตกลง (PA) ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ 

การพัฒนางานตามขอตกลง เกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหวางวันที…่…ถึงวันที…่… 

ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน 
ไมต่ํากวารอยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหวางวันที…่…ถึงวันที…่… 

กรรมการคนที่ 1 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 2 รอยละ…… 
กรรมการคนที่ 3 รอยละ…… 

สรุป ผลการประเมิน    ผานเกณฑ  ไมผานเกณฑ 

 

9.3 ขอมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

9.3.1 ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม 

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ใหสวนราชการดานการศึกษา นําขอมูลของผูขอเขาสูระบบ DPA ดังตอไปนี้ 

1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม 

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา  

ตามโครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา เรื่อง..................................... ในรูปแบบไฟล PDF 

จํานวน 1 ไฟล (ซึ่ งผูขอไดพัฒนาข้ึนและนําไปใชในการพัฒนาการนิ เทศการศึกษาจริงในตําแหนง                

หรือวิทยฐานะที่ดํารงอยู) 

2) ไฟลวีดิทัศนการนําเสนอการพัฒนานิ เทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม                 

หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา             

ตามโครงการหรือกิจกรรม ในแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่เสนอตามขอ 1) โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท.               

และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

9.3.2 ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

 ไฟลวีดิทัศนการนําเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของผูรับการนิเทศ ที่สะทอนคุณภาพ 

การจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน และสงผลตอคุณภาพผูเรียน ตามที่เสนอไว               

ในดานที่ 1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จํานวน 1 ไฟล 

9.3.3 ดานท่ี 3 ดานผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผูขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

หรือศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ) 

ใหผูขอเสนอผลงานทางวิชาการตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดในรูปแบบไฟล PDF                     

เพื่อใหสวนราชการดานการศึกษา นําขอมูลเขาสูระบบ DPA 

1) เสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน ......... รายการ ดังนี ้

(1) ชื่อผลงาน ………………………………….........................................................………….. 

(2) ชื่อผลงาน ………………………………………................................................................. 



2) ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร 

สํ าหรับการขอเลื่ อนเปนวิทยฐานะศึกษานิ เทศก เชี่ ยวชาญพิเศษ ไดนํ าไป

เผยแพร………………และงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล           

ของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1                     

หรือ กลุม 2 โดยใหสงบทความวิจัย ที่ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบไฟล PDF ดวย 

ใหระบุชื่อวารสาร.......................เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) ....................เว็บไซต ...................... 

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

ผูจัดทําคําขอ 

…………/…………/………… 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ลงชื่อ………………………………………………..………..    

       (………………………………………………..……..)          

ตําแหนง………………………………………….………… 

…………/…………/………… 

 

 

 

 

หมายเหตุ แบบคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการหรือพนักงานคร ู      

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิ เทศก ที่ กําหนดนี้  เปนแบบคําขอเบื้องตน เ พ่ือใหผูขอ                     

ใช เป นแนวทาง ในการจั ด เตรียมขอมูล  และตรวจสอบคุณสมบัติ  ก อนยื่ นคํ าขอผู บั งคับ บัญชา                          

เพ่ือใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติรวมทั้งหลักฐานของผูขอ กอนนําเขาสูระบบ DPA ตอไป 

ซึ่งการนําเขาขอมูลคําขอมีวิทยฐานะหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระบบ DPA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

แบบประเมินดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม 

       หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

       หรือสวนราชการดานการศึกษา 

 แบบประเมินดานท่ี 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 4/ศน. 

 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 

ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ…………………………….........................……….นามสกุล…………...................…............……..ตําแหนงศึกษานิเทศก 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต........................................................... 

อําเภอ.....................................................................จังหวัด................................................................................... 
 

ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี                
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง) 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) วิเคราะห ออกแบบ และจัดทําแผนการนิเทศการศึกษา
อยางเปนระบบ 

2) มีกลยุทธการนิเทศท่ีหลากหลาย  
3) ประเมินแผนการนิเทศการศึกษา และนําผลการประเมิน            

มาปรับปรุง พัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
อยางตอเนื่อง 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการจัดการเรียนรู หรือการจัด 
การศกึษาของผูรับการนิเทศ 

5) แสดงให เห็น ถึงผลการแกปญหาที่ ส งผลตอคุณภาพ                  
การจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ 

 

 

สําหรับกรรมการประเมิน 



 
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สง เสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา          
หรือกิจกรรมการเรียนรู  

2) สรางความรู ประสบการณใหมเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร            
หรือกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูรับการนิเทศ 

3) นิเทศการพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู ได
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

4) แสดงใหเห็นถึงการใชกระบวนการนิเทศเพ่ือแกปญหาการใช
หลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู  และการจัดการเรียนรู              
ของผูรับการนิเทศ 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
หรือผูรับการนิเทศ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผูรับการนิเทศไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
2) เสริมสรางสมรรถนะผูรับการนิเทศโดยการปฏิบัติจริง 
3) ผู รับการนิ เทศพัฒนาสมรรถนะผู เรียนตามหลักสูตร                    

หรือกิจกรรมการเรียนรู 
4) แสดงใหเห็นถึงกระบวนการแกปญหาสมรรถนะของผูรับ 

การนิเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา           
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

5) แสดงใหเห็นผลการนิเทศ เพ่ือแกปญหาสมรรถนะของผูรับ
การนิเทศท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 การสอนงานระบบพ่ีเล้ียง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนบทเรียนรวมกัน เก่ียวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา ใหแกผูรับการนิเทศ 
และผูที่เก่ียวของ (การสรางชุมชนการเรียนรูในสถานศึกษา) 

2) สรางแรงบันดาลใจและความสําเร็จในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหผูรับการนิเทศ 

3) เปนผูนําทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแกปญหา 
หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 
(Peer Coaching) 

4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาเพื่อชี้แนะ เปนพ่ีเลี้ยงใหผูรับ
การนิเทศ คนควา ทดลอง คิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
หรือการจัดการศึกษา 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการชี้แนะ การเปนพี่เลี้ยง เพ่ือแกปญหา
คุณภาพ การจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาของผูรับ
การนิเทศ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริมผูรับการนิเทศใหสามารถจัดการเรียนรูที่สงผลตอ 
คุณภาพผูเรียน 

2) ผูรับการนิเทศ ไดรับผลโดยตรง และนําผลจากการนิเทศ            
ไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการจําเปน             
ของผูรับการนิเทศ  

4) แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการนิเทศเพ่ือแกไขปญหา           
การจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 

5) แสดงให เห็นถึงผลการนิเทศท่ีสงผลตอการแกปญหา              
การจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 6 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปาหมายการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรูมีความชัดเจนและเปนไปได  

2) เห็นความเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคหลังการนิเทศ 
3) นําสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการนิเทศ 
4) แสดงใหเห็นถึงการนําสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาใช

ในการแกปญหา การจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการนําสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี          

มาใชในการแกปญหาการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 
ที่สงผลตอคณุภาพผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการประสานความรวมมือกับผูรับการนิเทศและผูเก่ียวของ 
2) มีการใชเครือขายในการระดมทรัพยากรและความรวมมือ 

จากภายนอกหนวยงาน 
3) ผูรับการนิเทศไดรับประโยชนจากเครือขายความรวมมือ 
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาผูรับการนิเทศโดยใชเครือขาย

การทํางาน  
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลลัพธที่ดีตอผูรับ         

การนิเทศ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผูนําแบบรวมกัน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน  
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูรับการนิเทศ

และผูที่เก่ียวของ  
3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 
4) แสดงใหเห็นถึงการแกปญหาการทํางานรวมกันของผูรับ 

การนิเทศ หรือผูท่ีเก่ียวของ 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการแกปญหาที่สงผลตอการทํางาน

รวมกันของผูรับการนิเทศหรือผูที่เก่ียวของ 

 

 

 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ  

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก  

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนไปตามขอตกลงการพัฒนางาน 
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของผูรับการนิเทศ 

สถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 
3) สอดคลองกับปญหาและความตองการจําเปน               

ในการนิ เทศของผู รั บการนิ เทศ สถานศึกษา                    
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของผูรับการนิเทศ
หรือผูที่ เก่ียวของในสถานศึกษา หรือสวนราชการ             
ดานการศกึษา 

5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู 
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาครูในสถานศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะการจัดการเรียนรู หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะ              
การจัดการเก่ียวกับหลักสูตร 

2) เกิดเครือขายการเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะ
ชุมชนวิชาชีพ  

3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคใีนองคกร 
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา 
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู 
คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค ทักษะชีวิต ทักษะการคิด 
เปนตน 

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการ 
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ของผูเรียน 

3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional Skills) 
ของผูเรียน เชน ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม 
ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา     
ที่ซับซอน เปนตน 

4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะ
ผูเรียนคนใดคนหนึ่ง 

5) ผลลัพธที่ เ กิดกับผู เรียนมีความตอเนื่อง ยั่ งยืน              
และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงคุณภาพสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
2) ผูรับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และศึกษานิเทศก เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาในดานวิชาการ 
5) การยอมรับในคุณภาพของครูและสถานศึกษา                   

จากหนวยงาน หรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
       (..................................................................) 
     ตําแหนง................................................................... 
     วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2  
 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ…………………………….........................……….นามสกุล…………...................…............……..ตําแหนงศึกษานิเทศก 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงนิเดือน ................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต......................................................... 

อําเภอ....................................................................จังหวัด................................................................................... 
 
ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี              
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ตัวชี้วัด ทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ 
สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา 
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือสวนราชการ                

ดานการศึกษา 

คะแนน  คะแนน  
ถวงน้ําหนัก  

(คะแนน x 2.5) 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพ              
อยางตอเนื่อง)  

  

2. คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน   

3. การพัฒนาสมรรถนะ    

4. การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง    

5. การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ   

6. ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม    

7. ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    

8. ภาวะผูนําแบบรวมกัน   

รวมคะแนน   

 
 

ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 
 

 
 
 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน  

ถวงน้ําหนัก  
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ
การศกึษาของศึกษานิเทศก  

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาครูในสถานศึกษา    

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาผูเรียน   

4. ผลงานหรือผลการปฏิ บัติส งผลถึงคุณภาพสถานศึกษา              
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

  

รวมคะแนน   

 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 
 

 
     (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (......................................................) 
     ตําแหนง..................................................... 
     วันที่............ เดือน....................... พ.ศ. .... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 4/ศน. 

 
แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

 ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

 

ผูขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................นามสกุล……………...…..…….ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................ 
 

ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี               
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง) 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) วิเคราะห ออกแบบ และจัดทําแผนการนิเทศ
การศกึษาอยางเปนระบบ  

2) มีกลยุทธการนิเทศท่ีหลากหลาย 
3) ประเมินแผนการนิเทศการศึกษา และนําผล          

การประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแผนการนิเทศ 
ใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

4) แสดงใหเห็นถึงกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบ             
เ พ่ือส ง เสริม สมรรถนะการจัดการเรียนรู              
หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศ 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการวางแผนอยางเปนระบบ           
ที่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรู หรือการจัด
การศกึษาของผูรับการนิเทศ 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



 

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา              
หรือกิจกรรมการเรียนรู  

2) สรางความรู ประสบการณใหมเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู ใหกับผูรับ           
การนิเทศ 

3) นิเทศการพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู                
ไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

4) แสดงให เ ห็นถึ งการใช กระบวนการนิ เทศ              
เพ่ือพัฒนาการใชหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู 
และการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการใชหลักสูตร 
หรือกิจกรรมการเรียนรู และการจัดการเรียนรู               
ของผูรับการนิเทศ ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผูรับการนิเทศไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
2) เสริมสรางสมรรถนะผูรับการนิเทศโดยการปฏิบัติจริง   
3) ผู รับการนิ เทศพัฒนาสมรรถนะผู เรียนตาม

หลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู 
4) แสดงใหเห็นถึงกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะของผูรับการนิเทศ ใหสามารถจัดการ
เรียนรูหรือการจัดการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน 

5) แสดงใหเห็นผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ของผูรับการนิเทศท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดท่ี 4 การสอนงานระบบพี่เลี้ยง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู  สะทอนบทเรียนรวมกัน 
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา 
ใหแกผูรับการนิเทศ และผูที่เก่ียวของ (การสราง
ชุมชนการเรียนรูในสถานศึกษา) 

(2) สรางแรงบันดาลใจและความสําเร็จในการพัฒนา                
การจัดการเรียนรูใหผูรับการนิเทศ 

3) เปนผูนําทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ของผูรับการนิเทศ (Peer Coaching) 

4) แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาเพ่ือชี้แนะ เปนพี่เลี้ยง
ใหผูรับการนิเทศ คนควา ทดลอง คิดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการชี้แนะ การเปนพ่ีเลี้ยง         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือการจัด
การศกึษาของผูรับการนิเทศ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริมผูรับการนิเทศใหสามารถจัดการเรียนรู           
ทีส่งผลตอคุณภาพผูเรียน 

2) ผูรับการนิเทศไดรับผลโดยตรง และนําผลจาก
การนิเทศไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการ
จําเปนของผูรับการนิเทศ 

4) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการริเริ่มนิเทศ            
เชิงพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรูของผูรับ
การนิเทศ 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการนิเทศเชิงพัฒนาที่สงผลตอ
คุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ             
ที่มีตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 6 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปาหมายการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพ การจัดการเรี ยนรูมี ความชัดเจน              
และเปนไปได  

2) เห็นความเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคหลังการนิเทศ 
3) นําสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใช

ในการนิเทศ 
4) แสดงใหเห็นถึงการนิเทศเชิงพัฒนาโดยการนําสื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการนิเทศ    
เพื่ อพั ฒนากระบวนการการจั ดการเรี ยนรู                          
ของผูรับการนิเทศ 

5 )  แสดงให เ ห็น ถึ งผลการนํ าสื่ อ  นวั ตกร รม               
หรือเทคโนโลยี  มาประยุกตใช ในการนิ เทศ             
เชิงพัฒนาที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการประสานความรวมมือกับผูรับการนิเทศ            
และผูเก่ียวของ 

2 )  มีการใช เ ครือข ายในการระดมทรัพยากร              
และความรวมมือจากภายนอกหนวยงาน 

3) ผูรับการนิ เทศไดรับประโยชนจากเครือขาย          
ความรวมมือ 

4) แสดงใหเห็นถึงการริเริ่มในการใชเครือขายการทํางาน 
เพ่ือพัฒนาผูรับการนิเทศ 

5) แสดงใหเห็นถึงผลของการริเริ่มในการใชเครือขาย 
การทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผูนําแบบรวมกัน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน  
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูรับ

การนิเทศและผูที่เก่ียวของ 
3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 
4)  แสดงให เห็ น ถึงการทํ า ให เ กิ ดการ พัฒนา

กระบวนการทํางานรวมกันของผู รั บการนิ เทศ               
หรือผูที่เก่ียวของ 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการพัฒนาที่สงผลตอการทํางาน
รวมกันของผูรับการนิเทศหรือผูที่เก่ียวของ 

 

 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ  

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน  เม่ือปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนไปตามขอตกลงการพัฒนางาน 
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของผูรับการนิเทศ 

สถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 
3) สอดคลองกับปญหาและความตองการจําเปน          

ในการนิเทศของผูรับการนิเทศ สถานศึกษา    
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติรวมกันของผูรับการนิเทศ
หรือผู ท่ีเก่ียวของ ในสถานศึกษา หรือสวนราชการ           
ดานการศึกษา 

5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 



 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาครูในสถานศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะการจัดการเรียนรูหรือทักษะวิชาการ หรือทักษะ
การจัดการเก่ียวกับหลักสูตร 

2) เกิดเครือขายการเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะชุมชน
วิชาชีพ 

3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร 
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา  
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู 
คุณลักษณะที่ พึงประสงค ทักษะชีวิต ทักษะ          
การคดิ เปนตน 

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู            
หรือพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
ของผูเรียน 

3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross functional 
Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะกระบวนการ ทักษะ     
ทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง 
ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เปนตน 

4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะ
ผูเรียนคนใดคนหนึ่ง 

5) ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียนมีความตอเนื่อง ยั่งยืน  
และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงคุณภาพสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 
2) ผูรับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และศึกษานิเทศก เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาในดานวิชาการ 
5) การยอมรับในคุณภาพของครูและสถานศึกษา

จากหนวยงาน หรือองคกรที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (.....................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
     วันที่...... เดือน............................ พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2 

 

ผูขอรับการประเมิน 
 
ชื่อ.................................นามสกุล……………...…..…….ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ...................................................................จังหวัด...................................................................................... 
 
ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี                
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ตัวชี้วัด ทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ 
คะแนน สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา 

หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือสวนราชการ 
ดานการศึกษา 

 
คะแนน  

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 2.5) 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง)  

  

2. คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน   

3. การพัฒนาสมรรถนะ    

4. การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง    

5. การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ   

6. ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม    

7. ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    

8. ภาวะผูนําแบบรวมกัน   

รวมคะแนน   

 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 
 
 
 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

 

 
คะแนน  

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ
การศกึษาของศึกษานิเทศก  

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาครูในสถานศึกษา    

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาผูเรียน   

4. ผลงานหรือผลการปฏิ บัติส งผลถึงคุณภาพสถานศึกษา                
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

  

รวมคะแนน   

 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (.....................................................) 
     ตําแหนง..................................................... 
     วันที.่........ เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 4/ศน. 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 

 ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 

ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ..........................นามสกุล……………...…..…….ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ................................................................จังหวัด......................................................................................... 
 

ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี                
ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง) 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) วิเคราะห ออกแบบ และจัดทําแผนการนิเทศการศึกษา          
อยางเปนระบบ 

2) มีกลยุทธการนิเทศท่ีหลากหลาย 
3) ประเมินแผนการนิเทศการศึกษา และนําผลการประเมิน             

มาปรับปรุง พัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง 

4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนรู
หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศอยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง 

5 )  แสด ง ใ ห เ ห็ น ถึ งผล กา รคิ ด ค น  ป รั บ เป ลี่ ย น 
กระบวนการอยางเปนระบบและตอเนื่องของผูรับ
การนิ เทศที่สงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรู           
หรือการจัดการศึกษา 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หรือกิจกรรมการเรียนรู 

2) สรางความรู ประสบการณใหม เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
หรือกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูรับการนิเทศ 

3) นิ เทศการพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู                      
ไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน กระบวนการ
นิเทศเพ่ือพัฒนา การใชหลักสูตร หรือกิจกรรม           
การเรียนรู และการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 

5)  แสดง ให เ ห็น ถึ งผลการนิ เ ทศ เ พ่ือการคิ ดค น 
ปรับเปลี่ยน การใชหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู
และการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ ท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผูรับการนิเทศไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
2) เสริมสรางสมรรถนะผูรับการนิเทศโดยการปฏิบัติจริง 
3) ผู รับการนิ เทศพัฒนาสมรรถนะผู เรียนตามหลักสูตร              

หรือกิจกรรมการเรียนรู 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน กระบวนการ

นิ เทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูรับการนิ เทศ               
ใหสามารถจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษา               
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน  

5) แสดงใหเห็นผลการปรับเปลี่ยนสมรรถนะของผูรับ
การนิเทศ ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 4 การสอนงานระบบพ่ีเล้ียง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนบทเรียนรวมกัน เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ใหแกผูรับ             
การนิเทศ และผูที่เก่ียวของ (การสรางชุมชนการเรียนรู          
ในสถานศกึษา) 

2) สรางแรงบันดาลใจและความสําเร็จในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู ใหผูรับการนิเทศ 

3) เปนผูนําทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู              
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ของผูรับการนิเทศ (Peer coaching) 

4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน เพ่ือชี้แนะ 
เปนพ่ีเลี้ยง ใหผูรับการนิเทศ คนควา ทดลอง คิด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  หรือการจัดการศึกษา              
อยางตอเนื่อง 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน การนิเทศ
เชิงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ
ในดานการทดลองคิดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริมผูรับการนิเทศใหสามารถจัดการเรียนรู                 
ทีส่งผลตอคุณภาพผูเรียน 

2) ผูรับการนิเทศไดรับผลโดยตรง และนําผลจาก            
การนิเทศไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการจําเปน
ของผูรับการนิเทศ 

4) แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการคิดคน ปรับเปลี่ยน
การนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับ
การนิเทศ 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน การนิ เทศ               
เชิ ง พัฒนา ที่ส งผลคุณภาพการจัดการเรี ยนรู               
ของผูรับการนิเทศท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 6 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปาหมายการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูใหมีความชัดเจนและเปนไปได 

2) เห็นความเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคหลังการนิเทศ 
3) นําสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการนิเทศ 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน พัฒนา สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการนิเทศ 
ทําใหผูรับการนิเทศ มีคุณภาพการจัดการเรียนรูสูงข้ึน 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการนิเทศ 
ทําใหผูรับการนิเทศมีคุณภาพการจัดการเรียนรูสูงขึ้น            
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการประสานความรวมมือกับผูรับการนิเทศและผูเกี่ยวของ 
2) มีการใชเครือขายในการระดมทรัพยากรและความรวมมือ

จากภายนอกหนวยงาน 
3) ผูรับการนิเทศไดรับประโยชนจากเครือขายความรวมมือ 
4) แสดงให เห็นถึงการคิดคนวิธีการใหม ๆ ในการสราง

เครือขายความรวมมือ 
5) แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม ๆ  ในการสราง

เครือขายความรวมมือ 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผูนําแบบรวมกัน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน  
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูรับการนิเทศ 

และผูที่เก่ียวของ 
3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ               
4) แสดงใหเห็นถึงการทําใหเกิดเครือขายการทํางาน

รวมกันของผูรับการนิเทศหรือผูที่เก่ียวของ 
5) แสดงใหเห็นถึงผลการทําใหเกิดเครือขายการทํางานรวมกัน

ของผูรับการนิเทศหรือผูที่เก่ียวของ 

 

 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ  

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนไปตามขอตกลงการพัฒนางาน 
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของผูรับการนิเทศ 

สถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 
3) สอดคลองกับปญหาและความตองการจําเปน               

ในการนิ เทศของผู รั บการนิ เทศ สถานศึกษา               
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

4) เกิดข้ึนจากผลการปฏิบัติรวมกันของผูรับการนิเทศ
หรือผูที่เก่ียวของในสถานศึกษา หรือสวนราชการ
ดานการศึกษา 

5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการจัดการ
เรียนรูที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาครูในสถานศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะการจัดการเรียนรู หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะ             
การจัดการเก่ียวกับหลักสูตร 

2) เกิดเครือขายการเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะ
ชุมชนวิชาชีพ 

3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร 
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา 
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพ้ืนฐานของผู เรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค ทักษะชีวิต ทักษะการคิด             
เปนตน 

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู หรือพัฒนาการ 
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมของผูเรียน 

3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross - functional 
Skills) ของผูเรียน เชน ทักษะกระบวนการ ทักษะ
ทางสั งคม ทั กษะการจั ดการ ทั กษะเฉพาะทาง                     
ทักษะการแกปญหาที่ซับซอน เปนตน 

4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะ
ผูเรียนคนใดคนหนึ่ง 

5) ผลลัพธที่ เ กิดกับผู เรียนมีความตอเนื่อง ยั่ งยืน             
และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงคุณภาพสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธที่เกิดข้ึนกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
2) ผูรับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และศึกษานิเทศก เพ่ือพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาในดานวิชาการ 
5) การยอมรับในคุณภาพของครูและสถานศึกษา             

จากหนวยงาน หรือองคกรที่เก่ียวของวิชาชีพ 

 

 

 

 

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

             (.....................................................) 

     ตําแหนง.................................................... 

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

 
 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2  

 

ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ............................นามสกุล….…............…….ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ...................................................................จังหวัด...................................................................................... 

ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี              

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ตัวชี้วัด ทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ 
สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา 
หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการ 

ดานการศึกษา 

คะแนน  คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 2.5) 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง)  

  

2. คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน   

3. การพัฒนาสมรรถนะ    

4. การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง    

5. การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ   

6. ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม    

7. ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    

8. ภาวะผูนําแบบรวมกัน   

รวมคะแนน   

 

ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



 

ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

 

 
คะแนน  

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ
การศกึษาของศึกษานิเทศก  

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาครูในสถานศึกษา    

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาผูเรียน   

4. ผลงานหรือผลการปฏิ บัติส งผลถึงคุณภาพสถานศึกษา               
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

  

รวมคะแนน   

 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 
 

     (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (.....................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
     วันที่............ เดือน...................... พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 4/ศน. 
 

แบบประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ  
ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ผูขอรับการประเมิน 
ชื่อ.................................นามสกุล……………...…..…….ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดอืน ..............................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................ 
 
ดานที่ 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ ส่ือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการ
นิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 1 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ได 2 ขอ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ 
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 หรือ ขอ 5 ได 1 ขอ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 1 ถึง ขอ 3 ไดทั้ง 3 ขอ  
และปรากฏชัดเจนวาสามารถปฏิบัติตามขอ 4 และ ขอ 5 ไดทั้ง 2 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง) 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) วิเคราะห ออกแบบ และจัดทําแผนการนิเทศการศึกษา
อยางเปนระบบ 

2) มีกลยุทธการนิเทศท่ีหลากหลาย 
3) ประเมินแผนการนิเทศการศึกษา และนําผลการประเมิน                 

มาปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง 

4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนรู 
หรือการจัดการศึกษาของผูรับการนิเทศอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผูเรียน
ใหสูงข้ึน 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน กระบวนการ
วางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือการจัด
การศึกษาของผู รั บการนิ เทศ อย า ง เปนระบบ               
และตอเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หรือกิจกรรมการเรียนรู  

2) สรางความรู ประสบการณใหม เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูรับการนิเทศ 

3) นิเทศการพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู             
ไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน กระบวนการนิเทศ          
เพ่ือพัฒนาการใชหลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนรู 
และการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศที่เปลี่ยนแปลง
คุณภาพผูเรียนใหสูงข้ึน 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน กระบวนการ
การนิเทศ เพ่ือพัฒนาการใชหลักสูตร หรือกิจกรรม
การเรียนรูและการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ          
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผูรับการนิเทศไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
2) เสริมสรางสมรรถนะผูรับการนิเทศโดยการปฏิบัติจริง 
3) ผูรับการนิเทศพัฒนาสมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตร 

หรือกิจกรรมการเรียนรู 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน กระบวนการนิเทศ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูรับการนิเทศใหสามารถ
จัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผูเรียน            
ใหสูงข้ึน 

5) แสดงใหเห็นผลการนิเทศเพ่ือปรับเปลี่ยนสมรรถนะ       
ของผูรับการนิเทศ ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การสอนงานระบบพ่ีเล้ียง 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู สะทอนบทเรียนรวมกันเก่ียวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา ใหแกผูรับ
การนิเทศและผูที่เก่ียวของ (การสรางชุมชนการเรียนรู
ในสถานศึกษา 

2) สรางแรงบันดาลใจและความสําเร็จในการพัฒนา             
การจัดการเรียนรูใหผูรับการนิเทศ 

3) เปนผูนํ าทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู               
เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ของผูรับการนิเทศ (Peer coaching) 

4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน เพ่ือชี้แนะ           
เปนพ่ีเลี้ยงใหผู รับการนิเทศ คนควา ทดลอง คิด
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง ที่เปลี่ยนแปลงคณุภาพผูเรียนใหสูงขึ้น 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน การนิเทศ     
เชิงพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ              
ในดานการทดลองคิดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 5 การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) สงเสริมผูรับการนิเทศใหสามารถจัดการเรียนรูที่สงผล
ตอคุณภาพผูเรียน 

2) ผูรับการนิเทศไดรับผลโดยตรง และนําผลจากการนิเทศ           
ไปใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3) ดําเนินการไดตรงจุดหรือตรงกับความตองการจําเปน
ของผูรับการนิเทศ 

4) แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการคิดคน ปรับเปลี่ยน
การนิ เทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู             
ของผูรับการนิเทศท่ีเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู เรียน               
ใหสูงข้ึน 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน การนิเทศ
เชิงพัฒนา ที่สงผลคุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับ
การนิเทศ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปาหมายการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูมีความชัดเจนและเปนไปได 

2) เห็นความเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคหลังการนิเทศ  
3) นําสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการนิเทศ 
4) แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน พัฒนา สื่อ 

นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการนิเทศ 
ทําใหผูรับการนิเทศมีคุณภาพการจัดการเรียนรูสูงขึ้น
ที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการคิดคน ปรับเปลี่ยน พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนิเทศ 
ทําใหผูรับการนิเทศมีคุณภาพการจัดการเรียนรูสูงขึ้น
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในวงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 7 ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการประสานความรวมมือกับผูรับการนิเทศและผูเกี่ยวของ 
2) มีการใชเครือขายในการระดมทรัพยากรและความรวมมือ 

จากภายนอกหนวยงาน  
3) ผูรับการนิเทศไดรับประโยชนจากเครือขายความรวมมือ 
4) แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสราง

เครือขายความรวมมือของสถานศึกษา  
5) นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นสงผลลัพธที่ดียิ่งตอผูรับการนิเทศ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผูนําแบบรวมกัน 

เกณฑการพจิารณาผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) มีการทํางานเปนทีมและเรียนรูรวมกัน 
2) กระบวนการทํางานเนนการมีสวนรวมของผูรับการนิเทศ

และผูที่เก่ียวของ 
3) แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ 
4) แสดงใหเห็นถึงการทําใหเกิดเครือขายการทํางาน

ร ว มกั นขอ งผู รั บ ก า ร นิ เ ทศหรื อ ผู ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง                    
ที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น 

5) แสดงใหเห็นถึงผลการทําใหเกิดเครือขายการทํางาน
รวมกันของผูรับการนิเทศหรือผูที่เก่ียวของ ที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 1 ขอ จาก 5 ขอ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 2 ขอ จาก 5 ขอ  

3 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 3 ขอ จาก 5 ขอ 

4 คะแนน  เม่ือปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจน 4 ขอ จาก 5 ขอ  

5 คะแนน เมื่อปฏิบัติไดหรือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ขอ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) เปนไปตามขอตกลงการพัฒนางาน 
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของผูรับการนิเทศ 

สถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 
3) สอดคลองกับปญหาและความตองการจําเปนในการนิเทศ            

ของผู รับการนิ เทศ สถานศึกษา หรือสวนราชการ                   
ดานการศึกษา 

4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติรวมกันของผูรับการนิเทศหรือผูที่
เกี่ยวของในสถานศกึษา หรือสวนราชการดานการศกึษา 

5) เหมาะสม คุมคา และเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู            
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาครูในสถานศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1)  ทั กษะการจั ดการ เรี ยนรู  หรื อทั กษะวิช าการ                       
หรือทักษะการจัดเก่ียวกับหลักสูตร 

2) เกิดเครือขายการเรียนรูรวมกันของครูในลักษณะ
ชุมชนวิชาชีพ  

3) ทักษะการทํางานเปนทีม และความรักสามัคคีในองคกร 
4) ภาวะผูนํารวมของครูในการพัฒนาสถานศึกษา 
5) ความทุมเท เสียสละ และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพฒันาผูเรียน 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน เชน การสื่อสาร การเรียนรู 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะชีวิต ทักษะการคิด 
เปนตน 

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดานการเรียนรู  หรือ
พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม      
ของผูเรียน 

3) การบูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross – functionalSkills) 
ของผู เรียน เชน ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม                  
ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแกปญหา                 
ที่ซับซอน เปนตน 

4) ผูเรียนสวนใหญเปนผูไดรับผลการพัฒนา ไมใชเฉพาะ
ผูเรียนคนใดคนหนึ่ง 

5) ผลลัพธที่ เกิ ด กับผู เรียนมีความตอเนื่อง ยั่ งยืน               
และสงผลตอผูเรียนในระยะยาว 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงคุณภาพสถานศึกษา หรือสวนราชการดานการศึกษา 

เกณฑพิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัต ิ คะแนน 

1) ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น   
2) ผูรับบริการมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  
3) ปรากฏผลการทํางานรวมกันระหวางครู ผูบริหาร

สถานศึกษา และศึกษานิเทศก เพ่ือพัฒนาผูเรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาในดานวิชาการ 
5) การยอมรับในคุณภาพของครูและสถานศึกษา               

จากหนวยงาน หรือองคกรที่เก่ียวของวิชาชีพ 

 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
       (..................................................................) 
     ตําแหนง................................................................... 
     วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
 
 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ ดานท่ี 1 และ ดานท่ี 2  

 

ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ.................................นามสกุล………..……...…..…….ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................ 

 

ดานท่ี 1 ดานทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี              

ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือสวนราชการดานการศึกษา 

ตัวชี้วัด ทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ 
สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในการนิเทศการศึกษา 

หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

 
คะแนน  

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 2.5) 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู (ประกันคุณภาพ/การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง)  

  

2. คุณภาพของหลักสูตรและนักเรียน   

 3. การพัฒนาสมรรถนะ    

4. การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง    

5. การจัดการเรียนรู/การแกปญหาของผูรับการนิเทศ   

 6. ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม    

7. ระดมทรัพยากร เครือขาย และความรวมมือ    

8. ภาวะผูนําแบบรวมกัน   

รวมคะแนน   

 
 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 

 

 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



ดานที่ 2 ดานผลลัพธในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดผลลัพธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

 

 
คะแนน  

คะแนน  
ถวงน้ําหนัก 

(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ
การศกึษาของศึกษานิเทศก  

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาครูในสถานศึกษา    

3. ผลงานหรือผลการปฏิบัติสงผลถึงการพัฒนาผูเรียน   

4. ผลงานหรือผลการปฏิ บัติส งผลถึงคุณภาพสถานศึกษา            
หรือสวนราชการดานการศึกษา 

  

รวมคะแนน   

 
 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 

 

 
     (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
       (..................................................................) 
     ตําแหนง................................................................... 
     วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการประเมินดานท่ี 3 ดานผลงานทางวิชาการ 
การประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ สําหรับวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ               

และศึกษานิเทศกวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีองคประกอบการประเมินและเกณฑการใหคะแนน วิธีการประเมิน               
และเกณฑการตัดสิน ดังนี ้

1. องคประกอบการประเมินและเกณฑการใหคะแนน จําแนกออกเปน 2 สวน จํานวน             
6 ตัวชี้วัด ดังนี้  

สวนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ (20 คะแนน)  
1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 

1) วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงาน               
ตามมาตรฐานวิทยฐานะตองแสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษา                     
และเปนแบบอยางทีด่ ี

2) วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับ              
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตองแสดงใหเห็นถึงการสรางการเปลี่ยนแปลง เผยแพรและขยายผล           
ในวงวิชาชีพ และเปนแบบอยางที่ด ี

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
1.4 การจัดทํา การพิมพ รูปเลม และการเผยแพร (5 คะแนน)  

สวนที่ 2 ประโยชนของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สวนราชการ

ดานการศึกษาและชุมชน 
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาในวงวิชาชีพ ตองสามารถปรับเปลี่ยน และสราง               

การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา 
ประเมินตามองคประกอบขอ 1 

1) วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ตองมีผลงานทางวิชาการซึ่งเปนผลงานวิจัยเก่ียวกับ 
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา หรือนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จํานวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล PDF 

2) วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีผลงานทางวิชาการซึ่งเปนผลงานวิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา และนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัต ิ             
ที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน จํานวนอยางละ 1 รายการ ในรูปแบบไฟล PDF               
โดยงานวิจัยตองไดรับการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนี              
การอางอิงวารสารไทย หรือ Thai-Joumal Citation Index Centre (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 โดยใหสง
บทความวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ในรูปแบบไฟล PDF ดวย 

3. เกณฑการตัดสิน 
ดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ ตองไดคะแนนจากกรรมการแตละคน ไมต่ํากวา               

รอยละ 75 สําหรับการขอเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ และไมต่ํากวารอยละ 80 สําหรับการขอเลื่อน               
วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 5/ศน./ชช. 
 

 
แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 

ตําแหนงศึกษานิเทศก เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 

1. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
 
ชื่อ...........................นามสกุล……………....…….ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ......................................................................จังหวัด................................................................................... 
 
2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 
 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน) 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ  

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
1.2 แสดงใหเห็นถึงการคิดคน ปรับเปลี่ยน  
1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
1.4 การจัดทํา การพิมพ และรูปเลม 

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ  
2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาการจัด

การศกึษา สวนราชการดานการศึกษา และชุมชน  
2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการการพัฒนาและปรับเปลี่ยน

นวัตกรรม การนิเทศการศึกษา และเปนแบบอยางที่ดี 

 
50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 
50 
(25) 

 
(25) 

 

 ผูผานการ
ประเมินตองได
คะแนนจาก
กรรมการ 
แตละคน 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 75 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   

 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
             (.....................................................) 
     ตําแหนง................................................... 
     วันที่............ เดือน..................... พ.ศ. .... 
 

 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



 

ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 

ราย (นาย นาง นางสาว) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

เรื่อง…………………………………………………………………………………………...........…………………………………… 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงใหเห็นถึงการคิดคน 

ปรับเปลี่ยน นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1.4 การจัดทํา การพิมพ และรูปเลม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สวนราชการดานการศึกษา

และชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรม การนิเทศการศึกษา 

และเปนแบบอยางที่ด ี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

(ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
              (...................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
     วันที่............ เดือน...................... พ.ศ. .... 
 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



PA 5/ศน./ชชพ. 
 

แบบประเมินดานที่ 3 ดานผลงานทางวิชาการ 

ตําแหนงศึกษานิเทศกเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

1. ผูขอรับการประเมิน 

ชื่อ...................................นามสกุล…………..…...…..…….ตําแหนงศกึษานิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ................................... อัตราเงินเดือน .................................................................บาท  

สํานัก/กอง..................................................... สังกัด อบจ./เทศบาล/ อบต........................................................... 

อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................ 

2. ผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 
 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน) 
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 
1.2 แสดงใหเห็นถึงการสรางการเปลี่ยนแปลง  
1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 
1.4 การจัดพิมพและการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล 

(TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2  
2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ   

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการ
ศึกษา สวนราชการดานการศึกษา และชุมชน  

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เผยแพรและขยาย
ผลจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ในวงวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ดี 

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

50 
(25) 

 
(25) 

 ผูผานการ
ประเมินตองได
คะแนนจาก
กรรมการ 
แตละคน  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 80 
 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   

 
ผลการพิจารณา   ผาน   ไมผาน 

 
 
     (ลงชื่อ) ...................................................กรรมการผูประเมิน 
              (....................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
     วันที่............ เดือน...................... พ.ศ. .... 
 
 
 
 

สาํหรบักรรมการประเมิน 



 
ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 

ราย (นาย นาง นางสาว) ………………………………………………………………………………… 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

เรื่อง…………………………………………………………………………………….......………………………………………….… 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

1.1 ความถูกตองตามหลักวิชาการ 

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

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

1.2ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงใหเห็นถึงการสราง             

การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1.3 ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1.4 การจัดพิมพและการเผยแพรในวารสารวชิาการที่อยูในฐานขอมูล (TCI) กลุม 1 หรือ กลุม 2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. ประโยชนของผลงานทางวิชาการ 

2.1 ประโยชนตอผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สวนราชการดานการศึกษา และชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2.2 ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เผยแพรและขยายผลจนนําไปสูการเปลี่ยนแปลง            

ในวงวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ด ี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

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

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

สาํหรบักรรมการประเมิน 


