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 วันนี้มีโอกาสได้เข้ารับฟังรายละเอียดการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ท่ีเรียกว่า การประเมินวิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Performance Agreement (PA) จากวิทยากรท่ีเป็น
คณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินดังกล่าว 
 เม่ือฟังเสร็จแล้วชัดเจนข้ึนครับว่า การประเมินแบบ PA นั้นมีหน้าตา หรือข้ันตอนสําหรับการประเมิน
อย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลาโปรดอ่านได้เลยครับ 
 การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในปัจจุบันนี้มีท้ังหมด 3 เกณฑ์คือ 1.แบบทําวิจัย และนวัตกรรม  
(ว.17) 2.แบบผลงานเชิงประจักษ์ระดับชาติ (ว.13) และ 3.การประเมินแบบ PA (ว.7) แต่เนื้อหาของบทความวันนี้
จะมุ่งไปท่ีการประเมินแบบ PA นะครับ 
 การประเมินแบบ PA นั้นในมุมมองของผมสร้างข้ึนมาเพ่ือ ลดคํากล่าวอ้างท่ีครูบอกว่าทําวิจัยแบบ 5 บท
ไม่เป็น และลดคํากล่าวอ้างท่ีว่าครูท้ิงนักเรียน ท้ิงห้องเรียนเพ่ือไปเตรียมเอกสารรอรับการประเมิน (ท้ังๆท่ีเกณฑ์
บอกว่า ผลงานย้อนหลัง 2 ปี หมายถึง ให้เตรียมได้เรื่อยๆมาตลอด 2 ปี แต่ส่วนใหญ่จะเตรียมกัน 2 เดือนสุดท้าย) 
 ข้ันตอนง่ายๆของการประเมินแบบ PA มีข้ันตอนดังนี้ (สมมติครูตัดสินใจจะเข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์
นี้ครับ) 
 ข้ันตอนท่ีหนึ่ง ไปสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎี และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีเกณฑ์ผ่าน
ในแต่ละส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 70 ข้ึนไป (หัวข้อท่ีจะออกสอบมีใน website ของ กคศ.) หากสอบผ่านท้ังสองส่วนก็จะ
สามารถไปสู่ข้ันตอนท่ีสองต่อไปได้ แต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็จบข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับ ซ่ึงการจะสอบผ่านนั้นวิทยากร
แนะนําว่า ให้ศึกษาจาก UTQ ให้อ่านหนังสือ และให้เข้ารับการอบรม (กําหนดการสอบ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 
2558) 

ข้ันตอนท่ีสอง ยื่นขอรับการประเมินด้วยวิธีประเมินแบบนี้ โดยเขียนคําขอตามแบบฟอร์มท่ีเรียกว่า PA.1 
ซ่ึงก็เป็นการเขียนประวัติส่วนตัวของเรา คล้ายๆกับ กคศ.1 แต่มีเพ่ิมเติมก็คือ ต้องระบุผลการทดสอบจากข้ันตอนท่ี
หนึ่งพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบใส่ลงไปด้วยครับ (กําหนดการยื่น 1 – 15 พฤศจิกายน 2558) 
 ข้ันตอนท่ีสาม เข้ารับการประเมินเพ่ือรับรองว่าเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (เรียกว่าการประเมิน         
ด้านท่ี 1) โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ การมีวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การดํารงชีวิต
อย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ ซ่ึงก็คล้ายๆกับ กคศ.2 แต่ครั้งนี้
เขียนลงในแบบฟอร์มท่ีเรียกว่า PA.2 หากผ่านการรับรองก็จะสามารถไปสู่ข้ันตอนท่ีสี่ต่อไปได้ 
 
 
 
 



ข้ันตอนท่ีสี่ (เรียกว่าการประเมินด้านท่ี 2) ซ่ึงข้ันตอนนี้ถือเป็นจุดต่างจากการประเมินแบบเดิม ดังนี้ 
ข้ันตอนนี้ให้ประมาณว่า ครูต้องทํา MOU กับคณะกรรมการ ก่อนว่า ภายในสองปีข้างหน้า (ตามเกณฑ์บอกว่าไม่
น้อยกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี) ครูจะทําให้คะแนนเฉลี่ย O-net ในวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนท่ี (ให้สัญญาใจซ่ึงกันและกัน) 

ซ่ึงเกณฑ์การประเมินแบบ PA จะเรียกว่า ข้อเสนอในการพัฒนางานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ               
ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องมีองค์ประกอบการเขียนดังนี้ เรื่องท่ี
จะพัฒนา ประเด็นการพัฒนา เหตุผลและความจําเป็น วัตถุประสงค์ในการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 
กระบวนการพัฒนา วิธีการตรวจสอบและประเมินผล และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยเขียนลงในแบบฟอร์มท่ี กคศ. 
กําหนดนั้นก็คือ PA.3/1 สําหรับครูผู้สอน PA.3/2 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา PA.3/3 สําหรับผู้บริหารการศึกษา 
PA.3/4 สําหรับศึกษานิเทศก์  

ยังไม่หมดครับสําหรับข้ันตอนท่ีสี่ นอกจากนั้นครูยังต้องบอกอีกว่าครูจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
คาดว่าจะส่งผลให้คะแนนเฉลี่ย O-net สูงข้ึนได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ครูจะทําแผนการสอนแบบ Backward 
Design ครูจะทําวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และครูจะสร้างสื่อการสอนแบบ CAI (สมมติ 3 เรื่องพอครับ)  

ครูบอกอย่างเดียวไม่ได้ ครูต้องมีแผนพัฒนาตนเองซ่ึงในเกณฑ์การประเมินแบบ PA จะเรียกว่า ข้อเสนอ
ในการพัฒนางานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาตนเอง ต้องมีองค์ประกอบการเขียนดังนี้ เรื่องท่ี
พัฒนา ประเด็นการพัฒนา เหตุผลและความจําเป็น วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาการดําเนินการ และ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยเขียนลงในแบบฟอร์มท่ี กคศ. กําหนดนั้นก็คือ PA.4  

เม่ือครูเขียนเสร็จครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว กรรมการชุดท่ี 1 จะเป็นคนตัดสินว่าสิ่งท่ีครูเขียนลงใน
ข้ันตอนท่ีสี่นั้น มีความเป็นไปได้ไหม มีความเหมาะสมกับวิทยฐานะท่ีขอรับการประเมินไหม ถ้ามีหรือเหมาะสม         
ครูก็จะสามารถเดินทางไปสู่ข้ันตอนท่ีห้าได้  
 ข้ันตอนท่ีห้า เม่ือกรรมการชุดท่ี 1 เห็นว่า MOU นั้นมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมกับวิทยฐานะ  
ก็จะส่งเรื่องไปให้กรรมการชุดท่ี 2 ซ่ึงกรรมการชุดท่ี 2 นี้จะมา Coaching and Mentoring ครูทุกๆภาคเรียน         
ถ้าครูเขียน MOU ในข้ันตอนท่ีสี่ว่าสองปีการศึกษา กรรมการชุดท่ี 2 ก็จะมาหาครูท้ังหมด 4 ครั้ง ส่วนกรรมการชุด
ท่ี 1 จะมาเพียง 2 ครั้งเท่านั้น โดยท่ีครั้งท่ี 1 มาเพ่ือตรวจข้อเสนอแนะ และประเมินผลข้อตกลง เม่ือจบการพัฒนา
งานแล้ว 2 ภาคเรียน ครั้งท่ี 2 มาเพ่ือตัดสินผลการประเมินเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง 

ซ่ึงทุกครั้งของการ Coaching and Mentoring ครูต้องมีร่องรอยหลักฐาน และประเมินพร้อมสรุปผล
ร่วมกันทุกครั้งตามแบบท่ี กคศ. กําหนด โดยให้เลขาของกรรมการชุดท่ี 2 ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไว้
เพ่ือประกอบการประเมินของกรรมการชุดท่ี 1 และกรรมการชุดท่ี 1 ให้นําผลการประเมินของกรรมการชุดท่ี 2  
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้ันตอนท่ีหก สมมติสองปีการศึกษาผ่านไป กรรมการชุดท่ี 2 ได้มา Coaching and Mentoring             
ครูท้ังหมด 4 ครั้ง  ส่วนกรรมการชุดท่ี 1 ได้มาเยี่ยมเยียนครูท้ังหมด 2 ครั้ง  ก็ถึงเวลาท่ีครูต้องเขียนรายงานผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลงแล้วครับ ว่าสองปีการศึกษาท่ีผ่านมานั้น ครูทําได้ตามท่ีครูสัญญาใจไว้หรือเปล่า ดังนี้ 



เม่ือสองปีการศึกษาท่ีแล้ว ครูได้ให้สัญญาใจในการพัฒนางานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ลงในแบบฟอร์มท่ี กคศ. กําหนดนั้นก็คือ PA.3/1 
สําหรับครูผู้สอน PA.3/2 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา PA.3/3 สําหรับผู้บริหารการศึกษา PA.3/4 สําหรับ
ศึกษานิเทศก์  

เม่ือครบสองปีการศึกษาครูต้องเขียนรายงานสรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ลงในแบบฟอร์มท่ี กคศ. 
กําหนดนั้นก็คือ PA.5 โดยเขียนสรุปไม่เกิน 50 หน้า และต้องมีองค์ประกอบดังนี้ เรื่องท่ีพัฒนา ประเด็นการพัฒนา 
เหตุผลและความจําเป็น วัตถุประสงค์ในการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา กระบวนการพัฒนา วิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผล ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป 

และเม่ือสองปีการศึกษาท่ีแล้ว ครูได้ให้สัญญาใจอีกเรื่องได้แก่ การพัฒนางานตามหน้า ท่ีและ            
ความรับผิดชอบ ด้านการพัฒนาตนเอง ลงในแบบฟอร์มท่ี กคศ. กําหนดนั้นก็คือ PA.4  

เม่ือครบสองปีการศึกษาครูก็ต้องเขียนรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเอง ลงในแบบฟอร์มท่ี กคศ. กําหนด
นั้นก็คือ PA.6 โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ประเด็นการพัฒนา เหตุผลและความจําเป็น วิธีการหรือรูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาการดําเนินการ และผลการพัฒนาตนเองและการนําไปใช้ในการพัฒนางาน (สิ่งท่ีบอกในข้ันสี่ กับสิ่งท่ีทํา
จริงในข้ันห้า ต้องเขียนให้สอดคล้องกันในข้ันท่ีหก) 

เม่ือเขียนเสร็จแล้ว กรรมการชุดท่ี 2 ก็จะทําการประเมิน และส่งข้อมูลการประเมินท้ัง 4 ครั้ง ตลอดจน
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้กรรมการชุดท่ี 1 ประเมินเพ่ือตัดสินว่า ผ่าน หรือไม่ผ่านการประเมินอีกที ท้ังนี้ใน
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงนั้น ให้กรรมการชุดท่ี 1 และกรรมการชุดท่ี 2 ใช้ข้อมูลของผู้รับการ
ประเมินร่วมกัน 
 ส่วนการยุติการประเมินในระหว่างการประเมินแบบ PA นั้น จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 

- ผู้ขอรับการประเมินยกเลิก 
- ผู้ขอรับการประเมินย้าย หรือเปลี่ยนตําแหน่ง หรือไปช่วยราชการ 
- ผู้ขอรับการประเมินซ่ึงดํารงตําแหน่งครูไม่ได้สอนในวิชาตามข้อตกลง 
- ผู้ขอรับการประเมินถูกสั่งให้พักหรือออกจากราชการ 
- ผู้ขอรับการประเมินถูกสั่งให้พักหรือเพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- ผู้ขอรับการประเมินลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
- ผู้ขอรับการประเมินถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์หรือความผิดลหุโทษ 
- ผู้ขอรับการประเมินยื่นขอประเมินด้วยวิธีอ่ืน 
 
ปล. ถูกผิดประการใด ผมไม่แน่ใจ ผมฟังและผมเข้าใจแบบนี้ รบกวนพ่ีน้องเพ่ือครูได้ศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติมอีกครั้งได้ท่ี website ของ กคศ. หรือสอบถามผู้รู้เพ่ิมเติมนะครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.3 
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