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เรื่อง

หน้า

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA)
ตามาตรฐานตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ชุดที่ ๑)
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ชุดที่ ๒)
ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ก

คุณสมบัติและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตำแหน่งครู
๑) คุณสมบัติการขอมีหรือขอเลื่อน (ว.๙/20 พ.ค. ๖๔)
๒) องค์ประกอบการประเมินของข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.๒๓ /๓ กันยายน ๒๕๖๔)
รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินของข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง ครู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตำแหน่ง
๑.๑) ส่วนที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
➢ ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
➢ คุณภาพผู้เรียน
➢ ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
➢ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.2) ส่วนที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
๒) องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ประเมินงานอื่นๆ (งานหน้าที่พเิ ศษ) ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
๓) องค์ประกอบที่ ๓ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพรายการประเมินจะมีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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ภาคผนวก
๑) คณะผู้จัดทำ
๒) การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)
๓) แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน
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คุณสมบัติและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตำแหน่ง ครู
คุณสมบัติการขอมีหรือขอเลื่อน (ว.๙/20 พ.ค. ๖๔)
รายละเอียดคุณสมบัติ
๑. การดำรงตำแหน่ง

ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งครู
ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ติดต่อกัน
ติดต่อกัน
ติดต่อกัน
๒. มีการพัฒนางาน
ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓
ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๓
ตามข้อตกลง
๓ รอบการประเมิน
รอบการประเมิน
รอบการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
มีผลการประเมิน
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ (๗๕)
3. มีวินัย คุณธรรม
ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๔ ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยทีห่ นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือ
จริยธรรม และ
ไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์
จรรยาบรรณวิชาชีพ
หากปีใดได้รบั โทษดังกล่าวฯ ไม่ให้นำระยะเวลาในปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ
ภาระงาน (ว.๒๑ /๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๔. ชั่วโมงสอน
(ตามตารางสอน)

12 ชม./สัปดาห์ หรือ
15 คาบ/สัปดาห์

12 ชม./สัปดาห์
หรือ 15 คาบ/สัปดาห์

12 ชม./สัปดาห์
หรือ 15 คาบ/สัปดาห์

๕. ภาระงานขั้นต่ำ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ (เพิ่มจากข้อ ๔ จำนวน ๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ ๑๐ คาบ/สัปดาห์)
๕.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ IEP/IIP การวัดและประเมินผล
ประเมินพัฒนาการเด็ก /การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน/และการมีส่วนร่วมในชุมชนทางวิชาชีพ
๕.๒ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา : ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /หัวหน้าระดับชั้น /การ
ประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานอื่นๆ ช่วยปฏิบัติงานการบริหารและจัดการสถานศึกษา ๖ กลุ่มงาน
ที่ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ที่ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
๑ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๑๐ คาบ/สัปดาห์ ๓ หัวหน้างานต่างๆ ในกลุ่มงาน ๗ คาบ/สัปดาห์
๒ หัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้/ ๘ คาบ/สัปดาห์ ๔ คณะทำงาน/คณะกรรมการใน ๔ คาบ/สัปดาห์
หัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงาน
๕.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุ ด เน้ น : การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ต อบสนองนโยบายและจุ ด เน้ น ของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพม.พช. ได้แก่ ๑) โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ๒) ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
ด้านการศึกษา ๓) โรงเรียนวิถีพุทธ ๔) โรงเรียนสุจริต ๕)โรงเรียนคุณธรรม ๖) โรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ๗)
สถานศึกษาสีขาว และห้องเรียนสีขาว ๘) โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ๙) โรงเรียนปลอดขยะ ๑๐) กิจกรรม
อาชีพเพื่อการมีงานทำ ๑๑) กิจกรรมสนองนโยบายและจุดเน้นตามที่โรงเรียนกำหนดเพิ่มเติม
ที่
การมีส่วนร่วมงานนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
๑ หัวหน้าคณะกรรมการดำเนินงาน
๒ หัวหน้างาน/ประธานกรรมการของกิจกรรม หรืองาน
๓ คณะทำงาน/กรรมการของกิจกรรม หรืองาน

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
๕ คาบ/สัปดาห์
๔ คาบ/สัปดาห์
๒ คาบ/สัปดาห์

2
คุณสมบัติการขอมีหรือขอเลื่อน (ต่อ)
รายละเอียดคุณสมบัติ
๖. ผู ้ ข อต้ อ งผ่ า นการ
ประเมิน ๒ ด้าน
ยกเว้น วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ และ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษต้อง
ทำด้านที่ ๓ ด้วย
(ว.๙/20 พ.ค. ๖๔)

ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ/ชชพ.
ด้านที่ ๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน จาก
๑) แผนการจัดการเรียนรู้ (ไฟล์ PDF) /ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดีทัศน์บันทึกการสอน
๒) ไฟล์วีดีทัศน์ ๒ ไฟล์ จาก ๒.๑) ไฟล์วีดีทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้เป็นถึงระดับการ
ปฏิบัติการที่คาดหวัง ๒.๒) ไฟล์วีดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจใน
การจัดการเรียนรู้ตามข้อ ๑)
ด้านที่ ๒ ด้านผลลัพธ์จากการเรียนรู้ข องผู้เรียน จากผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่
ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามไฟล์วีดีทัศน์บันทึกการสอน
(นำเสนอไฟล์วีดีทัศน์ ไฟล์ภาพ ไฟล์ PDF)
ด้านที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ สำหรับคำขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ

๗. การลดระยะเวลา
(ว.๔/ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๔)

๑) ผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่า B1 (ครูทั่วไป)
B2 (ครูผสู้ อนในภาษาต่างประเทศ) ต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอฯ
ให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
๒) ผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั คุณวุฒิที่สงู ขึ้น ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นระดับสูงสุดของผู้ขอเท่านั้นไม่ให้
นำคุณวุฒิระดับเดียวกันมาใช้ซ้ำอีก ผู้มีคณ
ุ สมบัติ ข้อ ๑) และ ๒) ต้องมีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ๔ รอบการประเมินการเลือ่ นเงินเดือนล่าสุดติดต่อกันก่อนยื่นคำขอ โดย
ขอใช้สิทธิเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะใดก็ได้

กรณีขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ให้ผู้ขอและผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาเป็นผูร้ ับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติของผู้ขอ
หากภายหลักตรวจสอบแล้วพบว่า มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

เกณฑ์การตัดสิน (ว.๙/20 พ.ค. ๖๔)
วิทยฐานะครูชำนาญการ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ด้านที่ ๑ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๗๐ ด้านที่ ๑ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๗๐
ด้านที่ ๒ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๗๐ ด้านที่ ๒ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๗๐
คณะกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการแต่ละคน
(ด้านที่ ๑ และ ด้านที่ ๒)
(ด้านที่ ๑ และ ด้านที่ ๒)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ด้านที่ ๑ ไม่ตำ่ กว่าร้อยละ ๗๐ (๗๕)
ด้านที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ (๗๕)
ด้านที่ ๓ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕
คณะกรรมการแต่ละคน (ด้านที่ ๑ และ ๒ และ ๓)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

3

องค์ประกอบการประเมินของข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว.๒๓ /๓ กันยายน ๒๕๖๔)

4

ประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ๘๐
คะแนน
ส่วนที่ ๑ ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
(๖๐ คะแนน)

รายละเอียดการประเมิน
๑) การปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด (สำหรับครูผู้ช่วยใช้มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด)
ด้านที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ (๘ รายการ จำนวน ๓๔ คะแนน)
ด้านที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
(๔ รายการ จำนวน ๑๔ คะแนน)
ด้านที่ ๓ การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(๓ รายการ จำนวน ๑๒ คะแนน)
(ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/เลื่อนเงินเดือน/คงวิทยฐานะ) ๒) ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓)
ส่วนที่ ๒ ระดับ ความสำเร็จ ใน ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒. สอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทของ
การพัฒ นางานที่เ สนอเป็นประเด็นท้า สถานศึกษา และนโยบายทางการศึกษา ๓. สอดคล้องเหมาะสมกับวิทยฐานะ
ทาย (๔๐ คะแนน /๒๐ คะแนน)
ครู
ครู ชน
ครู ชนพ
ครู ชช.
ครู ชชพ.
(ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/เลื่อนเงินเดือน/คงวิทยฐานะ)
ปรับ
แก้ไขปัญหา ริเริ่มพัฒนา
คิดค้น
สร้างการ
(นำเสนอในการประเมินครั้งที่ ๒)
ประยุกต์
ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ ๒. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินงานอื่นๆ (งานหน้าที่พิเศษ) ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
พัฒนาการศึกษา ( ๑๐ คะแนน )
ศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
(เลื่อนเงินเดือน/คงวิทยฐานะ)
องค์ประกอบที่ ๓. การปฏิบัติตนในการ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
รายการประเมินจะมีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ ( ๑๐ คะแนน )
และบุคลากรทางการศึกษา
(เลื่อนเงินเดือน/คงวิทยฐานะ)

ระดับผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้
(เลื่อนเงินเดือน/คงวิทยฐานะ)

ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) ดีมาก (ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙) ดี (๗๐-๗๙.๙๙)
พอใช้ (ร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙) ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)

การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค. ของปีถดั ไป
เป็นการประเมินตามสภาพการปฏิบตั งิ านจริงกับค่าทีค่ าดหวังที่กำหนดไว้
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย. ของปีเดียวกัน
เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้

แบบประเมิน

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การจัดเก็บแบบประเมินผลฯ

ให้มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๔ รอบการประเมิน

(เลื่อนเงินเดือน/คงวิทยฐานะ)

(เลื่อนเงินเดือน/คงวิทยฐานะ)
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รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินของข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ก.ค.ศ.ที่ ศธ๐๒๐๖.๗/ว ๒๓ ลว ๓ ก.ย.๖๔)
องค์ประกอบ

ด้านที่

สัดส่วน
คะแนน
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ส่วนที่ ๑
ด้านที่ ๑.
ระดับ
ด้านการจัดการ
ความสำเร็จใน เรียนการสอน
การพัฒนา
(๓๔ คะแนน)
งานตาม
มาตรฐาน
ตำแหน่ง

ตัวชี้วัด

๑.๑ การสร้าง และ หรือ พัฒนาหลักสูตร
1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.๔ การสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
1.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.๖ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(๖๐ คะแนน)
1.๗ การจัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
1.๘ อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผูเ้ รียน
ด้านที่ ๒
2.1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน และ
ด้านการส่งเสริม รายวิชา
และสนับสนุน 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
การจัดการเรียนรู้ ๒.๓ การปฏิบัตงิ านวิชาการและงานอื่น ๆ ของ
(๑๔ คะแนน) สถานศึกษา
๒.๔ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ
ด้านที่ ๓
๓.๑ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนา
ตนเองและ
๓.๒ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
(๑๒ คะแนน) ๓.๓ การนำความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ใน
๑) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๒) การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ
๓) การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ส่วนที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย (๒๐ คะแนน)

หมายเหตุ

๒
๓
๗
4
๔
5

๑ วิจัย ๑ ภาคเรียน

4
5
2
6
4
2
๔
๔

ปีละไม่นอ้ ยกว่า
๒๐ ชั่วโมง
ปีละไม่นอ้ ยกว่า
๔๐ ชั่วโมง

๔

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (๑๐ คะแนน)
ประเมินงานอื่นๆ (งานหน้าที่พิเศษ) ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับมอบหมายจากผูบ้ ังคับบัญชา
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๑๐ คะแนน)
การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
รายการประเมินจะมีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินของข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ส่วนที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (จำนวน ๖๐ คะแนน)
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ( จำนวน ๓๔ คะแนน)
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่ อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

1.1
การสร้าง
และหรือ
พัฒนา
หลักสูตร

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ครู/ครูชำนาญการ
1. วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตั ว ชี ้ ว ั ด และหรื อ ผลการ
เรี ย นรู้ และนำไปจั ด ทำ
รายวิชา และหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ย นรู ้ ตั ว ชี ้ วั ด และ
หรือผลการเรียนรู้
2. บริ ห ารจั ด การ หรื อ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และหน่วยการ
เรี ย นรู้ ข องรายวิ ช าให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บทของ
สถ า นศ ึ ก ษ า ผู ้ เ รี ย น
ท้องถิ่น และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง
3. มี ส ่ ว นร่ ว มในกา ร
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ใ ช้
หลั ก สู ต ร และนำผลการ
ประเมิ น การใช้ ห ลั ก สูตร
มาปรับปรุง

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด
(Indicators)

๑.หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และหรือผลการเรีย นรู้ เหมาะสมกับ ผู ้เ รีย น เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

คุณภาพ
ผู้เรียน
ข้อ ๑ - ๔

ครูชำนาญการพิเศษ
1. วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
มาตรฐานการเรียนรู้แ ละ
ตั ว ชี ้ ว ั ด และหรื อ ผลการ
เรียนรู้และนำไปจัดทำรายวิชา
และหน่ วยการเรี ยนรู้ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้
2. บริ ห ารจั ด การ หรื อ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รรายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถ า นศ ึ ก ษ า ผู ้ เ รี ย น
ท้ อ งถิ ่ น และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง

ครูเชี่ยวชาญ
1. วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร
มาตรฐานการเรียนรู้แ ละ
ตั ว ชี ้ ว ั ด และหรื อ ผลการ
เรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิ ชา
และหน่ วยการเรี ย นรู้ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การเรี ย นรู ้ ตั วชี ้ ว ั ด และ
หรือผลการเรียนรู้
2. บริหารจัดการ หรือ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
ท้องถิ่น และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
1. ว ิ เ ค รา ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละ
ตัวชี้วัด และหรือ ผลการเรียนรู้
และนำไปจั ดทำรายวิ ชา และ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานการเรี ย นรู้
ตัวชี้วัด และหรือผลการเรียนรู้

3. ประ เมิ น ผลกา รใ ช้
หลั ก สู ต ร และนำผลการ
ประเมิ น การใช้ ห ลั ก สูตร
มาปรั บ ปรุ ง ให้ม ี คุ ณภาพ
สูงขึ้น

3. ประเมิ น ผลการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และนำผลการประเมิน มา
ใช้ปรับปรุงหลักสูตรพัฒนา
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
4. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ า นหลั ก สู ต ร และหรื อ
เป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร

3. ประเมินผลการใช้หลักสูตร
อย่ างเป็ นระบบ และนำผล
การประเมินการใช้หลักสูตร
มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ใ ห้ มี
คุณภาพสูงขึ้น
4. ร่ ว มแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้ - และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร และ หรือ
ด้านหลักสูตร และหรือเป็นที่ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปรึกษาด้านหลักสูตร
หรือระดับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. บริ ห ารจั ด การ หรื อ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา และ
ห น ่ ว ย ก า ร เ ร ี ย น รู้ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน ท้องถิ่น
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงได้
จริง

๒.การบริหารจัดการ หรือ การพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชามี
ความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึ ก ษา ผู ้ เ รียน
ท้องถิ่น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดำเนินการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ปี
การศึ ก ษาละ ๑ ครั ้ ง นำผลประเมิ นมาใช้พัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ให้ ม ี ค ุ ณ ภาพสู ง ขึ ้ น เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู้เรียน

หลักฐานอ้างอิง
• หลักสูตรสถานศึกษา
• หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
• ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร ได้แก่
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ไปสู่
คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู/้
สาระสำคัญ/การวัดและประเมินผล
ของรายวิชาที่สอน (นำเสนอในแผนการ
จัดการเรียนรู้ และโครงการสอน ข้อ
๑.๒)

• คำสั่งพัฒนาหลักสูตร/ประเมิ น
หลักสูตร
• สรุ ป การประเมิน หลั ก สูตรของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
• รายงานการประชุมกลุ่มสาระฯ/
ร า ย ง า น PLC/เ อ ก ส า ร ท ี ่ ใ ห้
คำแนะนำภายในกลุ ่มสาระฯ หรื อ
ระดับสถานศึกษา
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1.2 การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ หมายถึง การจัดทำ และ หรือพัฒ นาหน่ วยการเรีย นรู้ ที่ ส อดคล้ องกับ คำอธิบ ายรายวิ ช า ธรรมชาติ ข องสาร ะการเรีย นรู้ โดยเน้นผู้เรี ย นเป็ นสำคัญ ให้ผู้เรีย นมี ค วามรู ้
ทักษะ คุณลักษณะประจำวิ ชา การอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะอั นพึ งประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลั กสูตร ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1.2
การ
ออกแบบ
การจัดการ
เรียนรู้

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ครู/ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

๑. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่
สอดคล้อง กับคำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติข องสาระการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เ รียนเป็น สำคัญ ให้มี
ความรู้ ทักษะ คุณ ลักษณะประจำ
วิชา พร้ อมทั้งการอ่า น คิดวิเคราะห์
เขียน คุณลั กษณะอัน พึง ประสงค์
และสมรรถนะที่สำคัญตามหลั กสูตร
ออกแบบการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
และเหมาะสมกับผู้เรียน และประเมินผล
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ และนำผลมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ

คุณภาพผู้เรียน
ข้อ ๑ - ๔

• คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน
• โครงการสอน กำหนดกรอบภาระ
งานทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมายตาม
คำสั่งฯ ให้จัดการเรียนการสอน โดย
ความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ดังนี้
๑. ความรู้/ทักษะ/ คุณลั กษณะ
ประจำวิชา
๒. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๓. คุณลักษณะอั นพึง ประสงค์
๔. สมรรถนะที่สำคัญตามหลั กสูตร
5. กิจกรรม Active Learning และ
การประเมินการคิด
• ภาพการประชุมระดับชั้น เพื่อ
จัดทำกรอบภาระงาน
• สรุปการประเมินหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกปีการศึกษา

1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง กับ
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติข องสาระการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็ น
สำคัญ ให้มีความรู้ ทั กษะ
คุณลักษณะประจำวิชา
พร้ อมทั้งการอ่านคิด
วิเคราะห์ เขียน
คุณลักษณะอั นพึง ประสงค์
และสมรรถนะที่สำคัญตาม
หลักสูตร ออกแบบการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้
และเหมาะสมกับผู้เรียน

1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง กับ
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติข องสาระการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียน
เป็น สำคัญ ให้มีความรู้
ทักษะ คุณลั กษณะ
ประจำวิชา พร้ อมทั้ง
การอ่านคิดวิเคราะห์
เขียน คุณลั กษณะอัน พึง
ประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญตามหลั กสูตร
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้

1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้อง กับ
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติข องสาระการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียน
เป็น สำคัญ ให้มีความรู้
ทักษะ คุณลั กษณะ
ประจำวิชา พร้ อมทั้ง
การอ่านคิดวิเคราะห์
เขียน คุณลั กษณะอัน พึง
ประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญตามหลั กสูตร
ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้

1. ออกแบบหน่วยการ
เรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง กับ
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติข องสาระการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็ น
สำคัญ ให้มีความรู้ ทั กษะ
คุณลักษณะประจำวิชา
พร้ อมทั้งการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน
คุณลักษณะอั นพึง ประสงค์
และสมรรถนะที่สำคัญตาม
หลักสูตร ออกแบบการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้

๒. ประเมิ น ผลหน่ ว ยการ
เรียนรู้และนำผลการประเมินมา
ปรั บปรุ งพั ฒนาให้ ม ี ค ุ ณภาพ
สูงขึ้น

๒. ประเมินผลหน่ว ยการ
เรียนรู้ และนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น

๒. ประเมินผลหน่ว ยการ
เรียนรู้ และนำผลการประเมิน
มาปรั บปรุ งพั ฒนาให้ มี
คุณภาพสูงขึ้น

๒. ประเมิ น ผลหน่ ว ยการ
เรียนรู้ และนำผลการประเมินมา
ปรั บปรุ งพั ฒนาให้ ม ี ค ุ ณภาพ
สูงขึ้น

๓. ร่ ว มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
หรื อ เป็ น ที ่ ป รึ ก ษา ด้ า น
การออกแบบการจั ด การ
เรี ย นรู้ ภ ายในกลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้

๓. ร่ ว มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
หรื อ เป็ น ที ่ ป รึ ก ษา ด้ า น
การออกแบบการจั ด การ
เรี ย นรู้ ภ ายในกลุ ่ ม สาระ
กา รเรี ย นรู้ หรื อ ระดั บ
สถานศึกษา

3. เป็นแบบอย่างที่ดี
- และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเป็นที่
เป็นทีปรึกษา หรือร่วมปรึกษา ปรึกษา ด้านการออกแบบการจัด การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ด้ า นการ เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ออกแบบการจัด การเรีย นรู้
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และระดับสถานศึกษา

• รายงานการประชุ ม กลุ่ มสาระฯ/
รายงาน PLC ที่เกี่ยวข้อง
• เอกสารที ่ ใ ห้ ค ำแนะนำใน-นอก
โรงเรียน
• ภาพกิ จ กรรมการให้ ค ำแนะนำ
หรือ
• เกียรติบัตร/หนัง สื อขอบคุ ณ การ
เป็นวิทยากรทางด้านวิชาการ
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๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การวิเคราะห์ผเู้ รียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ
ประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ครู/ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
1.
วิ
เ
คราะห์
ผ
เ
้
ู
รี
ย
นเป็
น
1.
วิ
เ
คราะห์
ผ
เ
้
ู
รี
ย
นเป็
น
1.
วิ
เ
คราะห์
ผ
เ
้
ู
รี
ย
นเป็
น
รายบุ
ค
คล
1.
วิ
เ
คราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๑.๓
รายบุคคล (สอดคล้อง ด้าน ๒) รายบุคคล (สอดคล้อง ด้าน ๒) (สอดคล้อง ด้าน ๒)
(สอดคล้อง ด้าน ๒)
การจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้ 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่

และเจตคติที่ดี โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มี
ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. แผนการจั ด การเรี ยนรู ้ แบบ
บูรณาการที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ครบถ้วนต าม
องค์ ป ระกอบที ่ ก ำหนด เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน

ที่สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ และแบบ
บูรณาการที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด

ที่สอดคล้องกับการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ และแบบ
บูรณาการที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด

สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ และแบบบูรณาการที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่
กำหนด

สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ และแบบบูรณาการที่มี
องค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่
กำหนด

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ที่เน้นการปฏิบัติ (Active
Learning) มีความหลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและสามารถ
นำไปปฏิบัติ ได้จริง

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
ที่เน้นการปฏิบัติ (Active
Learning) มีความหลากหลาย
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและสามารถ
นำไปปฏิบัติ ได้จริง

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้น
การปฏิบัติ (Active Learning) มี
ความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและ
สามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริง

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ที่เน้น
การปฏิบัติ (Active Learning) มี
ความหลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายและ
สามารถนำไปปฏิบัติ ได้จริง

4. มีบันทึกหลังการสอนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรูแ้ ละนำผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
๕. นิเทศการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา (งานวิจัย หรือ
PLC หรือ ประเด็นท้าทาย )

4. มีบันทึกหลังการสอน
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้และนำผลมาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
๕. นิเทศการจัดการเรียนรู้ ใ น
สถานศึ ก ษา(งานวิ จ ั ย หรื อ
PLC หรือ ประเด็นท้าทาย )

4. มีบันทึกหลังการสอนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
๕. นิ เ ทศการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น
สถานศึ ก ษา (งานวิ จ ั ย หรื อ PLC
หรือ ประเด็นท้าทาย )
๖. เป็นแบบอย่างที่ดี และหรือเป็น
ที่ปรึกษาด้านการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้

4. มีบันทึกหลังการสอนที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และนำผลมาปรับประยุกต์แผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
๕. นิ เ ทศการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น
สถานศึ ก ษา(งานวิ จ ั ย หรื อ PLC
หรือ ประเด็นท้าทาย )
๖. เป็นแบบอย่างที่ดี และหรือเป็น - เป็นแบบอย่างที่ดี และ หรือ
ที่ปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมการ
เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดกิจกรรม
เรียนรู้
การเรียนรู้

๒.จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยใช้ ร ู ป แบบ GPAS 5 Steps
เทคนิค ที่หลากหลาย และวิธีการ
สอนที ่ เน้ นการปฏิ บ ั ติ (Active
Learning) กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เรื่อง............... ............ .. . .. . .. .. . ......
โดยใช ้ ส ื ่ อ หรื อ น ว ั ต ก ร ร ม
. . . . . .. .. ... .. ... . ห รื อ ใช ้ สื่ อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
............................พร้อมทั้งนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ตัวชี้วัด
(Indicators)

คุณภาพ
ผู้เรียน
ข้อ ๑ – ๕

หลักฐานอ้างอิง
• เอกสารการวิ เ คราะห์
ผู ้ เ รี ย น(อยู ่ ใ นแผนการ
จัดการเรียนรู้ฯ)
• แผนการจั ด การเรี ย นรู้
รายวิ ช าที ่ จ ั ด การเรี ย น
การสอน

• ผลงานนักเรียนกิจกรรม
Active Learning เช่น
ผลงาน ชิ้นงาน ภาระงานฯ
• สื่อ หรือ นวัตกรรม หรือ
เทคนิ ค การสอน หรื อ สื่ อ
เทคโนโลยี ใ นการจั ด การ
เรี ย นรู ้ ข อง ค รู ท ี ่ ใ ช้ ใ น
กิจกรรม Active Learning
• บ ั น ท ึ ก ก า ร ส อ น ทุ ก
แ ผนกา รจั ด กา รเรี ย นรู้
นำไปสู่การพัฒนา (งานวิจัย
ในชั้นเรียน ประเด็นท้าทาย
• บั น ทึ ก การนิ เ ทศ การ
จัดการเรียนการสอน
• เอกสารการคำแนะนำ
แ ละ แ นว ท า ง กา รใ ห้
คำปรึกษา
• เอกสารเผยแพร่ผลงาน
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1.๔ การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือกใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้
ตัวชี้วัด
1.๔ การสร้ าง
และพั ฒนา สื่ อ
นว ั ตกรรม
เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการศึกษา
แ ล ะ แ ห ล่ ง
เรียนรู้
(งานวิจัย หรือ
PLC หรือ
ประเด็นท้าทาย)

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ครู/ครูชำนาญการ
๑. คัดสรร และ หรือพัฒนา
สื่อ/ นวัตกรรม/
เทคโนโลยีทางการศึกษา/
และแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้

ครูชำนาญการพิเศษ
1. สร้างหรือพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา/และ
แหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับผู้เรียน
สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ครูเชี่ยวชาญ
1. สร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา/และแหล่ง
เรียนรู้ นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้กับคุณภาพผู้เรียน
ตามจุดประสงค์

2. ประเมินผลการใช้
สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้
กับคุณภาพผู้เรียนตาม
จุดประสงค์

2. ประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้กับคุณภาพผู้เรียน
ตามจุดประสงค์ และนำ
ผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
1. สร้างและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา/และแหล่ง
เรียนรู้ นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เหมาะสม
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ผลลัพธ์ (Outcomes)

๑. พัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อ...................
.........................สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา.................................
และแหล่งเรียนรู้.......................
สื่อนวัตกรรม (ชนพ/ชช/
ชชพ)................................ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้ง
มีการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
จากการใช้สื่อ นวัตกรรม
2. ประเมินผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้กับคุณภาพผู้เรียน
- คงวิทยฐานะ (ม.๕๕)
ตามจุดประสงค์ และนำ
ครูชำนาญพิเศษขึ้นไป
ผลการประเมินไปปรับปรุง
ให้ทำสื่อนวัตกรรม
พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

จำนวน ๖ คาบขึ้นไป

-ขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษขึน้ ไปให้
ทำสื่อนวัตกรรม ตามความ
เหมาะสม(เหมือน ว.๑๗)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

คุณภาพผู้เรียน
ข้อ ๑ - ๔

คัดสรร/การสร้างและพัฒนา
• สื่อ
• นวัตกรรม
• ส ื ่ อเทคโนโลยี ท า ง
การศึกษา
• แหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ของ
รายวิชาตามแผนการสอน

• หลักฐาน หรือเครื่องมือ การ
ประเมินผลและหรือปรับปรุงสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ของ
รายวิ ช าเพื ่ อ นำผลไปปรั บ ปรุ ง
พัฒนาให้มีคุณภาพในการจัด การ
เรียนการสอนปีการศึกษาถัดไป
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1.๕ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
ผู้เรียน ที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
1.๕
การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู้

ครู/ครูชำนาญการ
1. เลือกใช้ คัดสรร และ
หรือพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
2. วั ด และประเมิ น ตาม
สภาพจริ ง ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที่
หลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
1. สร้าง และพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดและหรือผล
การเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้
2. วัดและประเมินตาม
สภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และ
นำผลการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด
(Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

คุณภาพ
ผู้เรียน
ข้อ ๑ - ๔

• แผนการจัดการเรียนรู้
• โครงการสอน
• เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการวัด
และประเมิ น ผลการเรียนรู้
และเกณฑ์การให้คะแนน

1. สร้าง และพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้
2. วัดและประเมินตาม
สภาพจริง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และ
นำผลการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไป
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น

1. สร้าง และพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือผล
การเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้
2. วัดและประเมินตามสภาพ
จริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑.วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง หลากหลาย
โดยใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม

๓. มีการประเมิ นคุณภาพของ
เครื ่ อ งมื อ วั ด และประเมินผล
การเรี ย นรู ้ และนำผลการ
ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรีย นรู้
ไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุ ณภาพ
สูงขึ้น

- ประเมิ น คุ ณ ภาพของ

๔) การให้คำแนะนำ หรือเป็น
ที่ปรึกษาในด้านการวัดและ
ประเมินผล

๔) การให้คำแนะนำ หรือเป็น ที่ - สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้
ปรึ ก ษ า ใน ด ้ า นกา รว ั ด แ ละ คำแนะนำในด้ า นการวัด
ประเมินผล
และประเมินผล

สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
หรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

ของเครื ่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
และนำผลการประเมิน
คุ ณภาพของเครื ่ อ งมื อ
วั ด และประเมิน ผลการ
เรี ย นรู ้ ไ ปปรั บปรุ งให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

• ภาระงาน/ชิ ้ น งาน ของ
ผู ้ เ รี ย น (ยกตั ว อย่ า งที ่เป็น
Best Practice)

• สรุปผลการวัดและ
ประเมินผลนักเรียน
รายบุคคล
• กา รประ เมิ น ค ุ ณ ภาพ
เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ก า ร ว ั ด แ ละ
ประเมินผล จัดทำใน
แผนการจัดการเรียนรู้

• เอกสาร หลักฐาน ที่คำสั่ง
และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง
และให้คำแนะนำด้านการวัด
และประเมินผล
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1.๖ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การศึกษา สังเคราะห์ปญ
ั หาการเรียนรู้ของผู้เรียน และใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ครู/ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

1. ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่
ถูกต้อง

1. ใช้กระบวนการวิจัย
เพื ่ อ แก้ ป ั ญ หาหรื อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ของ
ผู้เรียน โดยใช้วิธี การที่
ถูกต้อง

1. ใช้กระบวนการวิจัย
เพื ่ อ แก้ ป ั ญ หาหรื อ
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ของ
ผู ้ เรี ยน โดยใช้ วิ ธี การที่
ถูกต้อง และเหมาะสมกั บ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็น

1. ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
หรื อดำเนิ นการวิ จ ั ย เพื่ อ
แก้ ป ั ญ หาหรือพั ฒนาการ
เรี ย นรู้ ของผู ้ เรี ยน โดยใช้
วิ ธี การท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความต้องการจำเป็น

ครูสามารถทำ 2. นำผลการแก้ปัญหา
เรื่องเดียวกับ หรื อ การพั ฒ นาการ
ส่วนที่ ๒
เรียนรูข้ องผู้เรียนไปใช้
ประเด็นท้าทาย
ได้

2. นำผลการแก้ปัญหา
หรื อ การพั ฒ นาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช้

2. นำผลการแก้ปัญหา
หรื อ การพั ฒ นาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือ
ผลการวิจัยไปใช้

2. นำผลการแก้ ป ั ญ หา
หรือการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนหรือผลการวิจัย
ไปใช้

3. ให้คำแนะนำในการ
ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย
หรื อ ดำเนิ น การวิ จั ย
เพื่อแก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ข อง
ผู้เรียน

3. ให้คำแนะนำในการใช้
กระบวนการวิจัยหรือ
ดำเนินการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

1.๖ การศึกษา
วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือ
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการ
เรียนรู้

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

1) กระบวนการวิจัย หรือ
ดำเนินการวิจัย ที่ถูกต้อง
เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เรื่อง .............................
โดยใช้สภาพปัญหาและ
ความต้องการจำเป็นของปี
การศึกษา..............ที่ผ่านมา

คุณภาพผู้เรียน
ข้อ ๑

• งานวิ จั ย ในชั ้ นเรี ยนเพื่อ
แก้ ไ ขปั ญ หาผู ้ เ รี ย นหรื อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
• สรุปผลการวัดและ
ประเมินผล หรือคุณภาพ
จากการใช้กระบวนการวิจัย
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
รายบุคคล
• ผลงานนั กเรี ย น หรื อสื่ อ
นวัตกรรมของการวิจัย
• รายงานวิ จั ย เกี ่ ยวกั บการ
วิจัยในชั้นเรียน
(ค.ศ.๔ /ค.ศ.๕)
• หลั กฐานอ้ างอิ งที ่แสดงถึง
การเป็ น ผู ้ น ำหรื อ การให้
คำแนะนำ
• การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ

- สามารถให้คำแนะนำใน
การใช้กระบวนการวิจัยหรือ
ดำเนินการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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1.๗ การจัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศที่สง่ เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด
1.๗ การจัด
บรรยากาศที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
(Active
Learn)

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ครู/ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงาน
ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงาน
ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม
ทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิต ทักษะ
การทำงาน ทักษะ
การเรียนรู้
และนวัตกรรม
ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี

การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิต ทักษะ
การทำงาน ทักษะ
การเรียนรู้
และนวัตกรรม
ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ในด้าน
๑. กระบวนการคิด ................. และ
๒. ทักษะชีวิต ......................... หรือ
๓. ทักษะการทำงาน ............... หรือ
๔. ทักษะการเรียนรู้ ................ หรือ
๕. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี ......................... หรือ
๖. นวัตกรรม ...........................
(นวัตกรรม เน้น ค.ศ.๔ และ ค.ศ.๕)

คุณภาพผู้เรียน
ข้อ ๓

• แผนการจั ด การเรี ย นรู้
รายวิ ช าที ่ จั ด การเรี ย นการ
สอน
• ผลงาน ชิ้นงาน
นวัตกรรม ของนักเรียนตาม
ประเด็นที่กำหนดในด้าน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
• การวัดและประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนตาม
ประเด็นที่กำหนดในด้าน
ผลลัพธ์
• สรุปผลการวัดและ
ประเมินผลนักเรียน
รายบุคคล
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1.๘ อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม
ตัวชี้วัด
1.๘
อบรมและ
พัฒนา
คุณลักษณะ
ที่ดีของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการจัดการเรียนรู้
ครู/ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

๑.จัดกิจกรรมการ
๑.จัดกิจกรรมการ
๑.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๑.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้โดยบูรณาการ เรียนรู้โดยบูรณาการ โดยบูรณาการหลักคำ
โดยบูรณาการหลักคำ
หลักคำสอนทาง
หลักคำสอนทาง
สอนทางศาสนา เพื่อให้ สอนทางศาสนา เพื่อให้
ศาสนา เพื่อให้ผู้เรียน ศาสนา เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม
ผู้เรียนมีคุณธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ จริยธรรม คุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะอันพึง
อันพึงประสงค์ และ
อันพึงประสงค์ และ
ประสงค์ และค่านิยม ประสงค์ และค่านิยม ค่านิยมความเป็นไทยที่ดี ค่านิยมความเป็นไทยที่ดี
ความเป็นไทยที่ดีงาม ความเป็นไทยที่ดีงาม งาม
งาม
๒. จัดกิจกรรม
๒. จัดกิจกรรม
๒. จัดกิจกรรมโครงงาน ๒. จัดกิจกรรมโครงงาน
โครงงานคุณธรรมให้ โครงงานคุณธรรมให้ คุณธรรมให้นักเรียน
คุณธรรมให้นักเรียน
นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียน นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ จริยธรรม คุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะอันพึง
อันพึงประสงค์ และ
อันพึงประสงค์ และ
ประสงค์ และค่านิยม ประสงค์ และค่านิยม ค่านิยมความเป็นไทยที่ดี ค่านิยมความเป็นไทยที่ดี
ความเป็นไทยที่ดีงาม ความเป็นไทยที่ดีงาม งาม
งาม
3. อบรมบ่มนิสัยให้
3. อบรมบ่มนิสัยให้
3. อบรมบ่มนิสัยให้
3. อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม
ผู้เรียนมีคุณธรรม
ผู้เรียนมีคุณธรรม
ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ จริยธรรม คุณลักษณะ จริยธรรม คุณลักษณะ จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์
อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ อันพึงประสงค์ ค่านิยมที่
ค่านิยมที่ดีงาม
ค่านิยมที่ดีงาม
ดีงาม ปลูกฝังความเป็น ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ปลูกฝังความเป็น
ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง พระมหากษัตริย์ทรง พระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
เป็นประมุข
เป็นประมุข
ประมุข
ประมุข
นักเรียนในรายวิชาที่สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ นักเรียนที่ปรึกษาก็ได้

ผลลัพธ์
(Outcomes)

ตัวชี้วัด
(Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม ตาม
หลักคำสอนทาง
ศาสนา
๒. ผู้เรียนมี
คุณธรรมอัตลักษณ์
“มีวินัย ซื่อสัตย์
พอเพียง” ตาม
โครงงานคุณธรรม
และสร้างพฤติกรรม
ที่บ่งชี้เชิงบวก
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยมที่ดี
งาม ปลูกฝังความ
เป็นประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

คุณภาพ
ผู้เรียน
ข้อ ๔

• แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน
• บันทึกหลัง สอน ที่แสดงถึงการหลั กคำสอนทาง
ศาสนา และคุณลักษณะของผู้เรียน

๒. ผู้เรียนมี โครงงานคุณธรรม
คุณธรรมอัต
ลักษณ์และมี
พฤติกรรมที่
บ่งชี้เชิงบวก

คุณภาพ
ผู้เรียน
ข้อ ๔

๑.กิจกรรมสภานักเรียน หรือ
๒.กิจกรรมห้องเรียนสีขาว หรือ
๓.กิจกรรมกองพันชมพูฟ้า หรือ
๔.กิจกรรมที่แสดงถึงการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็นประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีสมรรถนะ
ที่สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูต รสถานศึกษา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนหรือผลงานนักเรียนที่แสดงถึงศักยภาพนักเรียนทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
หลักฐานอ้างอิง
ครู/ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
1. ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ย น
รายวิ ช าตาม
หลักสูตร

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ • เอกสาร ปพ.5
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ผลการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ผลการ มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ผลการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ผลการ • การวิเคราะห์สรุปผลสัมฤทธิ์
ประเมินผลตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ไม่นอ้ ย ประเมินผลตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ไม่นอ้ ย ประเมินผลตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ไม่นอ้ ย ประเมินผลตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนระดับ ๒ กว่าร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนระดับ ๒ กว่าร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนระดับ ๒ กว่าร้อยละ ๖๐ และมีผลการเรียนระดับ ๒ ทางการเรียนจากเอกสาร ปพ.๕

๒.การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียน ตาม
หลักสูตร

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ • เอกสาร ปพ.5
มีผลการพัฒนาคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ มีผลการพัฒนาคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ มีผลการพัฒนาคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ มีผลการพัฒนาคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ • สรุปผลการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน จากภาระงาน ชิ้นงานที่สะท้อน และเขียน จากภาระงาน ชิ้นงานที่สะท้อน และเขียน จากภาระงาน ชิ้นงานที่สะท้อน และเขียน จากภาระงาน ชิ้นงานที่สะท้อน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดั บ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ เขียน

๓. สมรรถนะ
สำคัญตาม
หลักสูตร

จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ • เอกสาร ปพ.5
มีผลการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะสำคัญตาม มีผลการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะสำคัญตาม มีผลการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะสำคัญตาม มีผลการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะสำคัญตาม • สรุปผลสมรรถนะสำคัญ ตาม
หลักสูตรของรายวิชา ในระดับผ่านเกณฑ์การ หลักสูตรของรายวิชา ในระดับผ่านเกณฑ์การ หลักสูตรของรายวิชา ในระดับผ่านเกณฑ์การ หลักสูตรของรายวิชา ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป และผู้เรียน ประเมินระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป และผู้เรียน ประเมินระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป และผู้เรียน ประเมินระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป และผู้เรียน หลักสูตร

ขึ้นไป

ขึ้นไป

ขึ้นไป

ขึ้นไป

ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น (ระดั บ ๑) ขึ ้ น ไป ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น (ระดั บ ๑) ขึ ้ น ไป ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น (ระดั บ ๑) ขึ ้ น ไป ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น (ระดั บ ๑) ขึ ้ น ไป
หรือ ผลการประเมินภาระงาน ชิ้นงาน ได้ หรือ ผลการประเมินภาระงาน ชิ้นงาน ได้ หรือ ผลการประเมินภาระงาน ชิ้นงาน ได้ หรือ ผลการประเมินภาระงาน ชิ้นงาน ได้
คะแนน ๕ – ๑๐ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) คะแนน ๕ – ๑๐ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) คะแนน ๕ – ๑๐ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน) คะแนน ๕ – ๑๐ คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)

ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

๔.คุณลักษณะ จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ • เอกสาร ปพ.๕
อันพึงประสงค์ มีผลการพัฒนาคุณ ภาพคุณ ลั กษณะอั น พึ ง มีผลการพัฒนาคุณ ภาพคุ ณลั กษณะอัน พึ ง มีผลการพัฒนาคุณ ภาพคุณ ลั กษณะอั น พึ ง มีผลการพัฒนาคุณ ภาพคุณ ลั กษณะอั น พึ ง • สรุ ป ผลคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ตามหลักสูตร ประสงค์ ข องรายวิ ช าตามหลั กสู ต ร ผ่ า น ประสงค์ ข องรายวิ ช าตามหลั กสู ต ร ผ่ า น ประสงค์ ข องรายวิ ช าตามหลั กสู ต ร ผ่ า น ประสงค์ ข องรายวิ ช าตามหลั กสู ต ร ผ่ า น ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน ระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป เกณฑ์การประเมิน ระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป เกณฑ์การประเมิน ระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป เกณฑ์การประเมิน ระดับดี (ระดับ ๒) ขึ้นไป
และผู้เรียนทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
๕. นั กเรี ย นมี นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีศักยภาพเป็นพลโลก
ศั กยภาพเป็ น สามารถสร้ า งผลงาน ชิ ้ น งานจา กการ
เรียนรู(้ Active Learning) ของรายวิชา

พลโลก

และผู้เรียนทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีศักยภาพเป็นพลโลก
สามารถสร้างผลงาน ชิ้นงานหรือนวั ตกรรม
จากการเรียนรู้ (Active Learning) ของรายวิชา

เน้นชำนาญการพิเศษขึ้นไป

และผู้เรียนทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีศักยภาพเป็นพลโลก
สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมของนั ก เรียน
จากการเรียนรู้ (Active Learning) ของรายวิชา

และผู้เรียนทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีศักยภาพเป็นพลโลก • ผลงาน หรือชิ้นงานของนัก เรีย น
สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมของนั ก เรียน ของรายวิชา
จากการเรียนรู้ (Active Learning) ของรายวิชา • นวัตกรรมของนักเรียน
• ผลงานนักเรียน
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
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ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรงชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง (จำนวน ๑๔ คะแนน)
2.1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน และรายวิชา หมายถึง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด
2.1 การจ ั ดทำ
ข้ อมู ลสารสนเทศ
ของผู ้ เ รี ยน และ
รายวิชา

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

๑.สารสนเทศประจำชั้ น
เ ร ี ย นห ร ื อป ระ จำวิ ช า
ถูกต้องเป็นปั จจุบั น ใช้ใ น
การเสริมสร้างและพั ฒ นา
ผู ้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ
เหมาะสม

๑.นั ก เรี ย นทุ ก คนที่
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลได้ รั บ
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
อย่ า งทั ่ ว ถึ ง ตรงกั บ
สภาพปัญหา นักเรียน
รู ้ จ ั ก ตนเอง ควบคุ ม
ตนเอง มี ก ารพั ฒ นา
ความฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่ างมี
ความสุข

• ประวัตินักเรียน
• การวิเคราะห์ผู้เรีย น และจัด ทำ
สารสนเทศเป็นรายบุคคลจำแนก ๓
กลุ่มคือ ปกติ เสี่ยง มีปัญหา อย่าง
รอบด้าน ดังนี้
๑) ด้านสังคม
๒) เศรษฐกิจ
๓) ด้านสุขภาพ
๔) ด้านจิตใจและพฤติกรรม
๕) ด้ า นสวั ส ด ิ ภ าพ และ ค ว าม
ปลอดภัย
๖) ด้านยาเสพติด
๗) ด้านการเรียน
• เ อ ก ส า ร ห ล ั ก ฐ า น ก า ร ใ ห้
คำปรึกษาครูในสถานศึ กษาในการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศและการใช้
สารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน
• เอกสารการเป็นวิทยากร

ครู/ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

๑.จัดทำข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
ประจำชั้นเรียนหรือ
ประจำวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
2. ใช้ ส ารสนเทศใน
การเสริ ม สร้ า งแ ละ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็ น
ระบบเหมาะส มกั บ
ผู้เรียน

1. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
ประจำชั้นเรียนหรือ
ประจำวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
2. ใช้ ส ารสนเทศใน
การเสริ ม สร้ า งและ
พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นอย่ า ง
เป็ น ระบบเหมาะสม
กับผู้เรียน

1. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
ประจำชั้นเรียนหรือ
ประจำวิชาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
2. ใช้สารสนเทศใน
การเสริ มสร้ างและ
พัฒนาผู้เรี ย นอย่ าง
เป็นระบบเหมาะสม
กับผู้เรียน

1. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศเอกสาร
ประจำชั้นเรียนหรือ
ประจำวิชาอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
2. ใช้สารสนเทศในการ
เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
ผู ้ เ รี ย นอย่างเป็ นระบบ
เหมาะสมกับผู้เรียน

3. ให้คำปรึกษาแก่
ครู ใ นสถานศึ ก ษา
ด้านการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ

3. ให้ ค ำปรึ กษาแก่ ค รู - และสามารถให้คำปรึกษา
ด้ า นการจั ด ทำข้ อ มู ล ด ้ านการ จั ด ท ำข ้ อ มู ล
สารสนเทศทั ้ ง ภายใน สารสนเทศได้
และภายนอก
สถานศึกษา
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2. ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การจัดระบบ และการดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ๕ ขั้นตอน โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้ ส ารสนเทศของผู้ เรีย น
จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ครู/ครูชำนาญ
ตัวชี้วัด
การ
2.2 ดำเนิ น การ ๑.ดำเนินการ
ตา ม ระบบ ด ู แ ล ตามระบบการ
ช่วยเหลือผู้เรียน
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ๕
ขั้นตอนครบถ้วน
สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
2. มีโครงการ
และจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายใน
การดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน

ครูชำนาญการ
พิเศษ
1. ดำเนินการ
ตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ๕
ขั้นตอนครบถ้วน
สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
2. มีโครงการ
และจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายใน
การดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

1. ดำเนินการตาม
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๕ ขั้นตอน
ครบถ้วน สมบูรณ์
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย ใน
การดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน

1. ดำเนินการตาม
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ๕
ขั้นตอนครบถ้วน
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่
กำหนด
2. มีโครงการและ
จัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
ในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน

(โครงการด้านที่ ๑ ตัวชี้วัด ๑.๘ โครงงานคุณธรรม )
3. ส่งเสริม
3. ส่งเสริม
3. ส่งเสริม ป้องกัน
ป้องกันและ
ป้องกันและ
และแก้ปัญหาผู้เรียน
แก้ปัญหาผู้เรียน แก้ปัญหาผู้เรียน อย่างเป็นระบบ
อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
4. เป็นที่ปรึกษา
ในดำเนินงาน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

4. เป็นผู้นำหรือ
ที่ปรึกษาใน
ดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ผลลัพธ์
(Outcomes)

ตัวชี้วัด
(Indicators)

๑. นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
ตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๕ ขั้นตอน ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่
กำหนด และจัด
โครงการ/กิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์
หลากหลาย

๑.นั กเรี ย นทุ ก คนที่
รับผิดชอบดูแลได้รับ
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
อย่ างทั ่ วถึ ง ตรงกับ
สภาพปัญหา
นักเรียนรู้จั กตนเอง
ควบคุมตนเอง มีการ
พั ฒ นาความฉลาด
ทางอารมณ์ สามารถ
อยู ่ ร ่ วมกั นในสั ง คม
อย่างมีความสุข

- ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น

และแก้ปัญหาผู้เรียน
อย ่ า ง เ ป ็ น ร ะ บ บ
ต่อเนื่อง
-เป็ น ผู ้ น ำห ร ื อที่
ปรึกษาในการ
ดำเนิ น งานระบบ
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน

หลักฐานอ้างอิง
แฟ้มเอกสาร หลักฐานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ๕ ขั้นตอน
๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล :
• แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (เยี่ยมบ้าน ๑๐๐%)
๒) การคัดกรองนักเรียน
• ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน SDQ
• แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์EQ
• สรุปผลการคัดกรองและจำแนกนักเรียนจำแนก ๓ กลุ่มคือ ปกติ เสี่ยง มี
ปัญหา
๓) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
• บันทึกโฮมรูม (โฮมรูมทุกวันที่เปิดเรียน)
• การแนะแนว ให้คำปรึกษานักเรียน
• โครงการ/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในการช่วยเหลือนักเรียน
• เอกสารหลักฐาน หรือ ผลงาน การส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ
๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน (กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา)
• คำสั่ง/สรุปการประชุมผู้ปกครอง
• เอกสาร หลักฐาน บันทึกการให้การช่วยเหลือ หรือคำปรึกษา ดังนี้ ด้าน
พฤติกรรม สังคม ทุนการศึกษา เป็นต้น
• โครงการ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๕) การส่งต่อ
• เอกสารหลั ก ฐาน หรื อ บั น ทึ ก การส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นให้ ก ั บ งานแนะแนว
นักจิตวิทยาโรงเรียน งานอนามัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก เพื่อ
ประสานความร่วมมือให้การช่วยเหลือ
(สอดคล้องกับตัวชี้วัด ๒.๔ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ใช้ร่วมกันได้)
• เอกสารหลักฐาน หรือ บันทึกการให้คำปรึกษาในการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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2.3 การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา หมายถึง ปฏิบัติงานทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการ และงานอื่นๆของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางวิชาการ หรือ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ครู/ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
2.3 การปฏิบัติงาน ส่งเสริมศักยภาพ
ส่งเสริมศักยภาพ
ส่งเสริมศักยภาพ
ส่งเสริมศักยภาพ
วิชาการและงาน
นักเรียนทางวิชาการ นักเรียนทางวิชาการ
นักเรียนทางวิชาการ นักเรียนทางวิชาการ
อื่นๆของ
วิชาชีพ ทักษะการ
วิชาชีพ ทักษะการ
วิชาชีพ ทักษะการ
วิชาชีพ ทักษะการ
สถานศึกษา
ดำรงชีวิตของนักเรียน ดำรงชีวิตของนักเรียน
ดำรงชีวิตของนักเรียน ดำรงชีวิตของนักเรียน
หนองไผ่ ตามความ
หนองไผ่ ตามความถนัด หนองไผ่ ตามความ
หนองไผ่ ตามความ
ถนัดและความสนใจ และความสนใจทั้ง
ถนัดและความสนใจ ถนัดและความสนใจ
ทั้งภายในและ
ภายในและภายนอก
ทั้งภายในและ
ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษา
ภายนอกสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

นักเรียนได้รับการส่ง เสริ ม นั กเรี ย นมี ผ ลงานเชิ ง
ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นท าง ประจักษ์ทางวิชาการ
วิชาการ วิชาชีพ ทักษะการ
ดำรงชี ว ิ ต ของนั ก เร ี ย น
หนองไผ่ ตามความถนั ด
และความสนใจทั ้ ง ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา

หลักฐานอ้างอิง
๑.จั ด ทำโครงการ/กิ จ กร ร ม
ยกระดับคุณภาพนักเรียน หรือ
๒.ผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์
๑.ระดับภาคหรือระดับประเทศ
หรือ มหาวิทยาลัยในระดับ
ภูมิภาค (๔ คะแนน)
๒.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
หรือระดับจังหวัด หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(๓ คะแนน)
๓. ระดับอำเภอ หรือกลุ่มสห
วิทยาเขตโรงเรียน (๒ คะแนน)
๔. ระดับโรงเรียน (๑ คะแนน)

2.๔ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ หมายถึง การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

ครู/ครูชำนาญการ
2.๔ ประสานความ การประสานความ
ร่วมมือกับ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองหรือผู้ที่ ภาคีเครือข่าย และ
เกี่ยวข้องเพื่อ
หรือสถาน
ร่วมกันพัฒนา
ประกอบการ เพื่อ
ผู้เรียน
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

ครูชำนาญการพิเศษ
การประสานความ
ร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ป กครอง
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

ครูเชี่ยวชาญ
การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

สอดคล้องกับตัวชี้วัด ๒.๒ ขั้นที่ ๕ การส่งต่อ ใช้ร่วมกันได้
หรือเป็นการพัฒนานักเรียนรายกรณีก็ได้

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นด้ ว ยภาคี
เครื อข่ าย ชุ มชน ท้ องถิ่ น
ผู้ปกครอง และหรือ สถาน
ประกอบการ

น ั ก เ ร ี ย น ท ุ ก คน ที่
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลได้ รั บ
การดูแลช่วยเหลือและ
การพัฒนาอย่างทั่วถึง
ตรงกั บ สภาพปั ญ หา
และความต้องการ

เอกสาร หลักฐาน หรือ แบบบันทึก
การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
/ภาคี เ ครื อ ข่ า ย /และหรื อ สถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒ นาผู้ เรี ยน
ดังนี้
๑) ด้านสังคม
๒) เศรษฐกิจ
๓) ด้านสุขภาพ
๔) ด้านจิตใจและพฤติกรรม
๕) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
๖) ด้านยาเสพติด
๗) ด้านการเรียน
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ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความ
ต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่ง ผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็นวั ฒ นธรรมองค์ กร
และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (จำนวน ๑๒ คะแนน)
3.1 การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
3.1 การพัฒนา
ตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
(12-20 ชม./ปี)

ครู/ครูชำนาญการ

๑.จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่
สอดคล้ อ งกั บ สภาพการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านความต้ อ งการ
จำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษาหรือ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ ส่วนราชการต้นสัง กั ด และ
พัฒนาตนเองตาม
ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการ แผนพั ฒ นาตนเอง ไม่ น ้ อ ย
สื่อสาร
กว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านความต้ อ งการ
จำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษาหรือ
ส่วนราชการต้นสัง กั ด และ
พัฒนาตนเองตาม
แผนพั ฒ นาตนเอง ไม่ น ้ อ ย
กว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านความต้ อ งการ
จำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
หรื อ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด
และพัฒนาตนเองตาม
แผนพั ฒ นาตนเอง ไม่ น ้ อ ย
กว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี

1. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านความต้ อ งการ
จำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
หรื อ ส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด
และพัฒนาตนเองตาม
แผนพั ฒ นาตนเอง ไม่ น ้ อ ย
กว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

๑. พัฒนาตนเองอย่ างเป็ น ๑. พัฒนาตนเองอย่ างเป็ น • แผนพัฒนาตนเอง
ระบบตามแผนพั ฒนา ระบบตามแผนพั ฒนา (ID Plan)
ตนเอง ส อ ด ค ล ้ อง กั บ ตนเอง ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๒๐ • รายงานการ
สภาพการปฏิบัติงานความ ชั่วโมงต่อปี
ต้ อ งการจำเป็ น หรื อ ตาม
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วน
ราชการต้นสังกัด

ประชุม/อบรม/พัฒนา
ตนเอง
• เกียรติบัตร
• ภาพการอบรม
พัฒนาตนเอง
• สรุปสารสนเทศการ
การพั ฒ นาตนเอง เป็ น
รายภาคเรียน

3.๓ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ หมายถึง การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3.๓ การนำความรู้ การนำความรู้ ความสามารถ การนำความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะที ่ ไ ด้ จ ากการพั ฒ นา ทั ก ษะที ่ ไ ด้ จ ากการพั ฒ นา
ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการ ตนเองและวิ ช าชี พ มาใช้ใน ตนเองและวิ ช าชี พ มาใช้ใน
พัฒนาตนเองและ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น
วิชาชีพมาใช้

การนำความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะที ่ ไ ด้ จ ากการพั ฒ นา
ตนเองและวิ ช าชี พ มาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้

การนำความรู้ ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้

- สร้ า งองค์ ความรู้ ใหม่ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองไปใช้
ในพัฒนาการจัดการเรีย นรู้
เรื่อง.....................................
หรือ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เรื่อง......................................
หรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง...............
............................................

- นำองค์ ค วามรู ้ จ ากการ
พั ฒ นาตนเองไปใช้ ใ นการ
จั ด การเรี ย นรู้ เ พื ่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียน
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3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันในระดับสถานศึกษา
หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า
เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพ
มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ งาน (Tasks) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัด (Indicators)

หลักฐานอ้างอิง

1. เข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า
๒๐ ชั่วโมง

๑.สร้างชุมชนการเรีย นรู้ ท าง
วิชาชีพ และนำองค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการ
สอนเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. นำองค์ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
3. สร้างสื่อ นวัตกรรมที่
ได้จากการเข้าร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
4. สร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๑. สร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
๒๐ ชั่วโมงต่อภาค
เรียน

• คำสั ่ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอน และ
PLC
• แบบบันทึกชุมชนการเรีย นรู้
ท า ง ว ิ ช า ชี พ PLC แ ละ ภา พ
กิจกรรม PLC
• เอกสาร ผลงาน ชิ้นงานของ
นั ก เรี ย น หรื อ สื ่ อ หรื อ เทคนิค
วิธีการ หรือกิจกรรมการจัด การ
เรียนรู้ตามที่ PLC หรือวิจัยในชั้น
เรียน จากการ PLC

- สร้างสื่อ หรือนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ (ชกพ)
- สร้างสื่อ นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ (ชช/ชชพ)
และสร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้

ครู/ครูชำนาญการ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

๑.เข้ า ร่ ว มชุ ม ชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า
๒๐ ชั่วโมง

1. เข้ าร่ วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภาคเรี ย นละไม่ น ้ อ ย
กว่า ๒๐ ชั่วโมง

1. เข้ า ร่ ว มชุ ม ชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า
๒๐ ชั่วโมง

2. นำองค์ ค วามรู ้ ท ี ่ ไ ด้
จากการเข้ าร่ วมชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไป
(PLC : งานวิจัย
ใช้ในการจัดการเรียนการ
หรือ ประเด็นที่ท้า
สอน
ทาย)

2. นำองค์ความรู้ที่ไ ด้
จากการเข้ าร่ วมชุ มชน
การเรียนรู้ทางวิช าชี พ
ไปใช้ในการจั ดการเรียน
การสอน
3. สร้างสื่อ หรือ
นวัตกรรม ที่ได้จาก
การเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

2. นำองค์ ค วามรู ้ ท ี ่ ไ ด้
จากการเข้ าร่ วมชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพไป
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
3. สร้างสื่อ นวัตกรรมที่
ได้จากการเข้าร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
4. สร้างเครือข่ายชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.2 การมีส่วน
ร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้

ผลงานสื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จากการทำ
PLC
• หลั ก ฐานการสร้า งเครื อข่าย
PLC หรือ
• หลักฐานการเป็นวิทยากรใน
ระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ ฯ
เป็นต้น

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ๘๐ คะแนน
ส่วนที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย (๔๐ คะแนน /๒๐ คะแนน)
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องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ( รวม ๑๐ คะแนน )
ประเมินงานอื่นๆ (งานหน้าที่พิเศษ) ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั มอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
ตัวชี้วัด
๑.งานหน้าที่
พิเศษตาม
โครงสร้างการ
บริหารงาน
๖ กลุ่มงาน

ระดับคุณภาพ ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

คณะทำงาน ๑ งาน
หัวหน้างาน ๑ งาน หรือ
หัวหน้างาน ๑ งาน
มีส่วนร่วม หรือปฏิบัติงาน คณะทำงานมากกว่า ๑ งาน หรือคณะทำงานมากกว่า ๑ งาน
แล้วเสร็จ ระดับน้อยที่สุด มีส่วนร่วม หรือปฏิบัติงาน
มีส่วนร่วมหรือปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๑๙.๙๙ ของงาน
แล้วเสร็จ ระดับน้อย
แล้วเสร็จ ระดับพอใช้
ร้อยละ ๒๐ – ๓๙.๙๙
ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙
ของงาน
ของงาน
(มีการติดตามงานบ่อยครั้งจาก (มีการติดตามงาน ๓-๔ ครั้งต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ ภาคเรียน จากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวข้อง)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

๒.งานนโยบาย
หรืองานพิเศษที่
มอบหมาย

คณะทำงาน
คณะทำงาน
มีส่วนร่วม หรือปฏิบัติงาน มีส่วนร่วม หรือปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ระดับน้อยที่สุด
แล้วเสร็จ ระดับน้อย
ร้อยละ ๑๙.๙๙ ของงาน ร้อยละ ๒๐–๓๙.๙๙ ของงาน

หัวหน้างาน หรือคณะทำงาน
มีส่วนร่วมหรือปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จ ระดับพอใช้
ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ของงาน

ระดับ ๔

ระดับ ๕

หัวหน้างาน ๑ งาน หรือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ระดับดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙
ของงาน

๑.หัวหน้างาน มากกว่า ๑ งาน
มีผลงานในระดับดี ขึ้ นไป ร้อยละ
๖๐ ขึ ้ นไป ของงาน มี ผ ลงานเชิง
ประจักษ์

หัวหน้างานและคณะทำงาน
ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ระดับดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙
ของงาน

๑.หัวหน้าคณะทำงาน
ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปของงาน
มีผลงานเชิงประจักษ์

บันทึก หลักฐาน ร่องรอย

๑. คำสั่งปฏิบัติงาน
(กลุ่มงาน)
๒. รายงานผลการปฏิบ ัต ิง าน
หรื อ เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
งาน
๒.หัวหน้างาน ๑ งาน หรือ หัวหน้า ๓. ผลงาน รางวัลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(ถูกการติดตามงาน ๑-๒ ครั้ง ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จระดับดี
ต่อภาคเรียน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง มาก ร้อยละ ๘๐ ของงาน มีผลงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เชิงประจักษ์

(มีการติดตามงานบ่อยครั้งจาก (มีการติดตามงาน ๓-๔ ครั้งต่อ (ถูกการติดตามงาน ๑-๒ ครั้ง ๒.หัวหน้างาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ ภาคเรียน จากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อภาคเรียน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จระดับดี
มาก ร้อยละ ๘๐
เกี่ยวข้อง)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ของงาน มีผลงานเชิงประจักษ์
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องค์ประกอบที่ ๓ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ( ๑๐ คะแนน )
การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รายการประเมินจะมีความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ระดับคุณภาพ ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ต่ำกว่าระดับที่คาดหวังมาก
ต่ำกว่าระดับที่คาดหวัง
ระดับคาดหวัง
สูงกว่าระดับที่คาดหวัง
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสู่
แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นในสถาบัน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและยึด
สาธารณชนต่อสถาบันหลักของประเทศ ต่อสถาบันหลักของประเทศ อัน
หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ
มั่นในสถาบันหลักของประเทศ อัน
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ชาติ ศาสนา
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างชัดแจ้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและหน่วยงานต้นสังกัด
ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่มากกว่า
๒ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการและ
หน่วยงานต้นสังกัด ละทิ้งหน้าที่
หรือทอดทิ้งหน้าที่ 1-๒ ครั้ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและหน่วยงานต้น
สังกัด ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่
ราชการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหน่วยงานต้นสังกัด ไม่
ละทิ้งหน้าที่ ไม่ทอดทิ้งหน้าที่ และเป็น
แบบอย่างได้

๓. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้า
แสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม

ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้า
แสดงออก และกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนทางราชการ

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตาม
ระเบียบแบบแผนทางราชการ

๔. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง

ไม่มีจิตอาสา ไม่มีจิตสาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แต่
แสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนทาง
ราชการ
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ มุ่ง
ประโยชน์ส่วนตัวและเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตามระเบียบ
แบบแผนทางราชการและเป็นแบบอย่าง
ได้
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนตัว หรือพวกพ้องและเป็นแบบอย่าง
ได้

มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนตัว หรือพวกพ้อง
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ระดับคุณภาพ ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ต่ำกว่าระดับที่คาดหวังมาก
ต่ำกว่าระดับที่คาดหวัง
ระดับคาดหวัง
สูงกว่าระดับที่คาดหวัง
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ละเลยการปฏิบัติงาน ไม่มุ่ง
ละเลยการปฏิบัติงาน ไม่มุ่ง
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
มุ่งในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่งผลทำให้งาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน
กำลังความสามารถ มุ่งผลสัมฤทธิ์
กำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็น
ความสามารถที่สะท้อนถึงคุณภาพ เสียหาย
ของงาน ที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน สำคัญและเป็นแบบอย่างได้
ผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพการศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และ ปฏิบัติหน้าที่อย่ างไม่เป็น ธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติส่งผลเสียหายต่องาน
แต่ไม่เลือกปฏิบัติ
เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากทางราชการ

๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ ไม่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่
รักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการ รักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครู
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาและถูก
ร้องเรียน
๘. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กลั่นแกล้ง เหยียดหยาม กดขี่ ข่ม
คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับ
เหง ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
ความแตกต่างของบุคคล
มนุษย์ ไม่คำนึงถึงสิทธิเด็ก และไม่
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล
และถูกร้องเรียน
๙. ยึดถือ และปฏิบัติตาม
ไม่ยึดถือ และไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
จรรยาบรรณของวิชาชีพและถูก
ร้องเรียน
๑๐. มีวินัยและการรักษาวินัย
ประพฤติผิดวินัยไม่ร้ายแรงและถูก
ร้องเรียน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการและเป็นแบบอย่าง
ได้

ไม่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และไม่รักษาภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลั่นแกล้ง เหยียดหยาม กดขี่
ข่มเหง ไม่เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ไม่คำนึงถึงสิทธิเด็ก
และไม่ยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล
ไม่ยึดถือ และไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ดำรงตนเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี และ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของ
รักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจนเป็นที่
และบุคลากรทางการศึกษา
ยอมรับของสังคม

ไม่มีวินัยและไม่รักษาวินัย
ตามมาตรา 83 – ๙๔

มี ว ิ น ั ย และการรั ก ษาวิ น ั ย อย่ า ง มีวินัยและการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดและเป็น
เคร่งครัดตามมาตรา 83 – ๙๔
แบบอย่างได้

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความ
แตกต่างของบุคคล

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และ
ยอมรับความแตกต่างของบุคคลและเป็นแบบอย่างได้

ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็น
แบบอย่างได้
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ภาคผนวก

25

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครู

26๒๖

๒๗
27

28
๑) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
๒.๑) การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานวิชาการเพื่อจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)

29
๒.๒) การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ สำหรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพือ่ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

30
๒.๓) การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ สำหรับครูทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
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แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

PA ๑/ส
32
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………..
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ............... ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. .................
ผู้จัดทำข้อตกลง
ชื่อ..............................................นามสกุล..................................................................ตำแหน่ง ครู
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด......................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ................ อัตราเงินเดือน ...................บาท
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด
การเรียนรูจ้ ริง)
 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน
 ห้องเรียนปฐมวัย
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามทีก่ .ค.ศ. กำหนด
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่ วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๒ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะ
ดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ (๓๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑.๔ การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
๑.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้
๑.๖ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้
๑.๗ การจัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริมและ
พัฒนาผูเ้ รียน
๑.๘ การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ (๑๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๒.๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา
๒.๒ การดำเนินการตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
๒.๓ การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัด (Indicators)
ผลลัพธ์
งาน (Tasks)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
(Outcomes)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ของงานตามข้อตกลง
ตามข้อตกลงใน 1
เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
รอบการประเมิน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
กับผูเ้ รียน
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
(โปรดระบุ)
สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

ตัวชี้วัด (Indicators)
ผลลัพธ์
งาน (Tasks)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
(Outcomes)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ของงานตามข้อตกลง
ตามข้อตกลงใน 1
เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
รอบการประเมิน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
กับผูเ้ รียน
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
(โปรดระบุ)
สูงขึ้น (โปรดระบุ)

๒.๔ การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(๑๒ คะแนน)
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
๓.๑ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๓.๒ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
๓.๓ การนำความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ใน
๑) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๒) การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ
๓) การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูผู้จัดทำข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม
ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ งได้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2
3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
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พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทีเ่ กิดจากการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผู้เรียน
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผู้เรียนของผูจ้ ัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้ รียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมี
การพัฒนามากขึ้น (ทั้งนีป้ ระเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สงู กว่าได้)
ประเด็นท้าทาย เรื่อง.........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1. สภาพปัญหาของผูเ้ รียนและการจัดการเรียนรู้
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
3.1 เชิงปริมาณ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
3.2 เชิงคุณภาพ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
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องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ( รวม ๑๐ คะแนน )
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานหน้าที่พิเศษ โดยมีส่วนร่วม ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
งานหน้าที่พิเศษตามโครงสร้าง ๖ กลุ่มงาน
ที่
หรืองานนโยบายที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
๑

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ
รายละเอียดบทบาท หน้าที่

สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่
หรือผลงานการพัฒนาการศึกษาที่คาดหวัง
ในรอบปีงบประมาณ

หมายเหตุ
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องค์ประกอบที่ ๓ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
๔. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว หรือ
พวกพ้อง
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมุ่งในการปฏิบัตงิ านอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึง
คุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๘. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
๙. ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๐. มีวินัยและการรักษาวินัย

ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
................/.............../...................
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
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ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขและเสนอ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี.้ .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
................/.............../...................
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แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

PA 1/ส
40

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โรงเรียนหนองไผ่
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ………….. ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ................
ผู้จัดทำข้อตกลง
ชื่อ..............................................นามสกุล........................................... ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด......................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้
(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด การเรียนรู้จริง)
 ห้องเรียนวิชาสามัญ หรือวิชาพื้นฐาน
 ห้องเรียนปฐมวัย
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. กำหนด
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๒ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ (๓๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑.๔ การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
๑.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้
๑.๖ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้
๑.๗ การจัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริมและ
พัฒนาผูเ้ รียน
๑.๘ การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ (๑๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๒.๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา
๒.๒ การดำเนินการตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
๒.๓ การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ
ของสถานศึกษา

งาน (Tasks)
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
(Outcomes)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตามข้อตกลงใน 1 ของงานตามข้อตกลง ที่แสดงให้เห็นถึงการ
รอบการประเมิน
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ)
กับผูเ้ รียน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

42
งาน (Tasks)
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
(Outcomes)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตามข้อตกลงใน 1 ของงานตามข้อตกลง ที่แสดงให้เห็นถึงการ
รอบการประเมิน
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ)
กับผูเ้ รียน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ)

๒.๔ การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(๑๒ คะแนน)
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
๓.๑ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๓.๒ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
๓.๓ การนำความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ใน
๑) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๒) การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ
๓) การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูผู้จัดทำข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม
ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ งได้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2
3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
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พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทีเ่ กิดจากการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผู้เรียน
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครู
ชำนาญการ คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้ รียน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทัง้ นี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับ การ
ปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สงู กว่าได้)
ประเด็นท้าทาย เรื่อง.........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรูข้ องผู้เรียน
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
3.1 เชิงปริมาณ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
3.2 เชิงคุณภาพ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
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องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (รวม ๑๐ คะแนน)
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานหน้าที่พิเศษ โดยมีส่วนร่วม ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
งานหน้าที่พิเศษตามโครงสร้าง ๖ กลุ่มงาน
ที่
หรืองานนโยบายที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
๑

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ
รายละเอียดบทบาท หน้าที่

สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่
หรือผลงานการพัฒนาการศึกษาที่คาดหวัง
ในรอบปีงบประมาณ

หมายเหตุ
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องค์ประกอบที่ ๓ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
๔. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว หรือ
พวกพ้อง
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมุ่งในการปฏิบัตงิ านอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึง
คุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๘. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
๙. ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๐. มีวินัยและการรักษาวินัย
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
................/.............../...................
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
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ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขและเสนอ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี.้ .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
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แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

PA ๑/ส
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ...............
ผู้จัดทำข้อตกลง
ชื่อ..............................................นามสกุล...................................... ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด......................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้
(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด การเรียนรู้จริง)
 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน
 ห้องเรียนปฐมวัย
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ
การพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบนั กับผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามทีก่ .ค.ศ. กำหนด
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๒ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ (๓๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑.๔ การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
๑.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้
๑.๖ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้
๑.๗ การจัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริมและ
พัฒนาผูเ้ รียน
๑.๘ การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ (๑๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๒.๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา
๒.๒ การดำเนินการตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
๒.๓ การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ
ของสถานศึกษา

งาน (Tasks)
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
(Outcomes)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตามข้อตกลงใน 1 ของงานตามข้อตกลง ที่แสดงให้เห็นถึงการ
รอบการประเมิน
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ)
กับผูเ้ รียน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

งาน (Tasks)
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
(Outcomes)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตามข้อตกลงใน 1 ของงานตามข้อตกลง ที่แสดงให้เห็นถึงการ
รอบการประเมิน
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทาง
(โปรดระบุ)
กับผูเ้ รียน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ)

๒.๔ การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(๑๒ คะแนน)
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
๓.๑ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๓.๒ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
๓.๓ การนำความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ใน
๑) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๒) การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ
๓) การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูผู้จัดทำข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม
ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ งได้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2
3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
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พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทีเ่ กิดจากการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผู้เรียน
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผู้เรียนของผูจ้ ัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัตทิ ี่คาดหวังของวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึน้ (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เ ห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สงู กว่าได้)
ประเด็นท้าทาย เรื่อง.........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรูข้ องผู้เรียน
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
3.1 เชิงปริมาณ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
3.2 เชิงคุณภาพ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
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องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (รวม ๑๐ คะแนน)
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานหน้าที่พิเศษ โดยมีส่วนร่วม ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
งานหน้าที่พิเศษตามโครงสร้าง ๖ กลุ่มงาน
ที่
หรืองานนโยบายที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
๑

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ
รายละเอียดบทบาท หน้าที่

สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่
หรือผลงานการพัฒนาการศึกษาที่คาดหวัง
ในรอบปีงบประมาณ

หมายเหตุ
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องค์ประกอบที่ ๓ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
๔. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว หรือ
พวกพ้อง
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมุ่งในการปฏิบัตงิ านอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึง
คุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๘. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
๙. ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๐. มีวินัยและการรักษาวินัย
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
................/.............../...................
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
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ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขและเสนอ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี.้ .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
................/.............../...................
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แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

PA 56
๑/ส
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................
ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. .............. ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ................
ผู้จัดทำข้อตกลง
ชื่อ..............................................นามสกุล...................................... ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด......................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้
(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด การเรียนรู้จริง)
 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน
 ห้องเรียนปฐมวัย
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามทีก่ .ค.ศ. กำหนด
1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๒ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
1.๓ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ (๓๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑.๔ การสร้าง และหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
๑.๕ การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้
๑.๖ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้
๑.๗ การจัดบรรยากาศทีส่ ่งเสริมและ
พัฒนาผูเ้ รียน
๑.๘ การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ (๑๔ คะแนน)
ลักษณะงานทีเ่ สนอให้ครอบคลุมถึง
๒.๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา
๒.๒ การดำเนินการตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
๒.๓ การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น ๆ
ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัด (Indicators)
ผลลัพธ์
งาน (Tasks)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
(Outcomes)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ของงานตามข้อตกลง
ตามข้อตกลงใน 1
เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
รอบการประเมิน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
กับผูเ้ รียน
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
(โปรดระบุ)
สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง

ตัวชี้วัด (Indicators)
ผลลัพธ์
งาน (Tasks)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
(Outcomes)
ที่จะดำเนินการพัฒนา
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ของงานตามข้อตกลง
ตามข้อตกลงใน 1
เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น
รอบการประเมิน
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
กับผูเ้ รียน
(โปรดระบุ)
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
(โปรดระบุ)
สูงขึ้น (โปรดระบุ)

๒.๔ การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(๑๒ คะแนน)
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
๓.๑ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๓.๒ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
๓.๓ การนำความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ใน
๑) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๒) การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และ
๓) การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ
1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู
ผู้จัดทำข้อตกลง
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม
ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2
3. การพัฒนางานตามข้ อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ ของผู้เรียน
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
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พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรีย นรู้ของผู้เรี ย น
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ คือ คิดค้น ปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้)
ประเด็นท้าทาย เรื่อง.........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรูข้ องผู้เรียน
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง
3.1 เชิงปริมาณ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
3.2 เชิงคุณภาพ
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………
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องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (รวม ๑๐ คะแนน)
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานหน้าที่พิเศษ โดยมีส่วนร่วม ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
งานหน้าที่พิเศษตามโครงสร้าง ๖ กลุ่มงาน
ที่
หรืองานนโยบายที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
๑

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

หัวหน้างาน

คณะทำงาน

๒

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ
รายละเอียดบทบาท หน้าที่

สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่
หรือผลงานการพัฒนาการศึกษาที่คาดหวัง
ในรอบปีงบประมาณ

หมายเหตุ
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องค์ประกอบที่ ๓ การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๑๐ คะแนน)
ข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติ
ตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม
๔. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว หรือพวก
พ้อง
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมุ่งในการปฏิบัตงิ านอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเป็นสำคัญ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๘. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล
๙. ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑๐. มีวินัยและการรักษาวินัย
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
................/.............../...................
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง.................................................................
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ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขและเสนอ
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี.้ .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
................/.............../...................

