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27 พฤศจิกายน 2564 
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “Teacher Education Conference (TEC)” 









  3 หลุมดําแห่งมายาคติ
หลุมที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยฐานะที่คลาดเคลื่อน      

• วิทยฐานะคือสิ่งที่บ่งบอกถึง “ระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ”  ที่ครูแต่ละคนสั่งสมจากการทํางานหนัก เรียนรู้ 
ฝึกฝนตนเอง พัฒนาฝีมือสอน จาก   “การลงมือปฏิบัติจริงในหน้างาน” ของครู และ “พิสูจน์ผลลัพธ์” ดังนั้น
วิทยฐานะ จึงไมใ่ช่ “รางวัล” หรือ “สวัสดิการ”  

หลุมที่ 2 ประเมินสิ่งที่ไม่ใช่หน้างานของครู  

• การประเมินวิทยฐานะ สะท้อนจาก “ผลการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ” (Professional performance) ไม่ใชก่าร
ผลิตผลงานทางวิชาการ (Academic works)  

หลุมที่ 3  ไปไม่ถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับผูเ้รียนอยา่งแท้จริง 

• ตัดสินที่ “รางวัล” “รายงานทางวิชาการ” หรือวัดผลสัมฤทธ์ิจาก “คะแนนสอบ” แตผ่ลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง 
คือความงอกงามในตัวผูเ้รียนทุกมิติ ตามบริบท วัย และสภาพของผู้เรียน



ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา : ประสบการณจ์ากนานาชาติ

• Back to school     กลับไปเริ่มตน้ที่โรงเรียน 

• Focus on classroom     มุ่งการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียน 

• Teacher as a key success    ครู คือ กุญแจความสําเร็จ 

• School as learning organization   ทํา รร. ให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้



กรอบความคิด 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

Focus on Classroom Teacher Performance 

Powerful Pedagogies 

Students Outcomes 

   School  
   as an Organization ลดความซ  าซ้อน 

School Professional 
Communit 

Support System 

Collective Leadership 

Online System/ Link to DEEP & HCEC  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เงินเดือน) กับวิทยฐานะ 
(ม.54 และ ม.55) เป็นเรื องเดียวกัน (ใช้ตัวชี วัดเดียวกัน) 

Back to School Line of Accountability 

PA ผอ.เขต  
PA ผอ.รร. 

PA ศน. 
PA คร ู

- School Goals 
- Context 
- National Policy 

   Teacher  
   as a key of Success Performance Development  Performance Appraisal 

5 



อะไรคือ  
Performance Appraisal หรือ PA



ระดับการปฏิบัติงานที คาดหวังตามวิทยฐานะ 

- แก้ไขป  หา 
  (Solve the problem) 
 
 

ครูช านา การ 

ครูช านา การพิเศษ 

ครูเชี ยวชา  

ครูเชี ยวชา พิเศษ 

- ริเริ มพัฒนา 
  (Originate and Improve) 

- คิดค้นและปรับเปลี ยน   
  (Invent and Transform) 
           
            

- สร้างการเปลี ยนแปลง 
  (Create an Impact)  
 
              
 
 
 

- ปรับประยุกต์ 
  (Apply and Adapt) 
 
 

คร ู

- ปฏิบัติและเรียนรู้ 
  (Execute and Learn) 
 
 

ครูผู้ช่วย 
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 



กรอบความคิด 

Performance Appraisal : PA 

ปีที  1 ปีที  2 ปีที  3 ปีที  4 

ม.55 คงวิทยฐานะ 

- Performance (Clip การสอน) 
- Powerful Pedagogies  
  (Clip & Lesson Study) 
- Student Outcomes  
  (Project, folio, etc.) 
 
(21st Century Skills/ Work-related Skills) 

ม.54 เลื อนวิทยฐานะสูงขึ น 
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 

ม.72 การประเมินเงินเดือน





Performance ของผู้บริหาร 
ดูจากอะไร



R&D 
Innovation

Productivity PALs

Quality of 
Curriculums

Student 
Oriented

1. Student Oriented / Student Solution 
2. Quality of Curriculum & Students  
3. Core Competency Development 
4. Mentor Coaching 
5. Process Oriented/ QA,QI 
6. Creative Research and Innovation 
7. Pool : Alliance : Linkage 
8. Collective Leadership 



Focus on Teachers’ Learning

● ค้นหาวิธีสอนที่สร้างพลังเรียนรู้ 
● ทดลองและคิดเชิงนวัตกรรมต่อเนื่อง 
● แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

(modelling, peer coaching) 
● สะท้อนบทเรียนร่วมกัน 
● สร้างชุมชนการเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียน



Performance ของผู้บริหารดูจากอะไร

ทักษะการพัฒนาสถานศึกษา 

• มุ่งผลลัพธผ์ู้เรียนเปน็สําคัญ 

• มุ่งคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพผู้เรียน 

• มุ่งพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรียน 

• มุ่งพัฒนาครูโดยใช้ระบบให้คําปรึกษา ชี้แนะ 

• มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทํางาน 

• มุ่งนวัตกรรมการทํางานอย่างสร้างสรรค์ 

• มุ่งระดมทรัพยากรเครือขา่ยและความร่วมมือ 

• มุ่งสร้างภาวะผูนํ้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลลัพธ์การพัฒนา               ตามบริบท และสภาพของสถานศึกษา 

• เป็นผลจากการจัดการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

• ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

• ส่งผลต่อคุณภาพครู 

• ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา

เปลี่ยนจาก “ผู้บังคับบัญชา”    ไปเป็น   “หัวหน้า”



Performance ของครู  
ดูจากอะไร



ฃ 





Performance ของครูดูจากอะไร

ทักษะการจัดการเรียนรูแ้ละจัดการชั้นเรียน 

• เข้าถึงและเขา้ใจสิ่งที่เรียน 

• เชื่อมโยงความรู้เดิม ประสบการณเ์ดิม ไปสู่ “การเรียนรู”้ใหม่ 

• สร้างความรู้ ประสบการณใ์หมจ่ากการเรียนรู้  

• กระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

• พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ จากการเรียนรู้ 

• ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

• พัฒนาบรรยากาศการเรียน 

• ฝึกการกํากับการเรียนรู้ และการนําตนเอง

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน        ตามวัยและลักษณะผู้เรียน  

• เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ของครู 

• สร้างทักษะพื้นฐาน (Basic skill) 

• ใช้ความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive ability) 

• ได้บูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross functional skill) 

เปลี่ยนการสอน.    ไปสู่.   การเรียนรู้



ผลลัพธ์ของผู้เรียนดูจากอะไร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะพื้นฐาน 

ทักษะทางสังคม 
• การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

• ความฉลาดทางอารมณ์ 

• การเจรจาต่อรอง 

• การโน้มน้าว  

• การใหบ้ริการ 

• การฝึกอบรมและการสอน 

ทักษะการบูรณาการการทำงาน 

ความสามารถทางกายภาพ 

• ความแข็งแรง 

• ความคล่องแคล่ว 

ความสามารถ 

ทักษะเชิงระบบ  
• การวินิจฉัยและการตัดสินใจ 

• การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 

ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน 

กับการทำงาน 

ามารถ 
ความสามารถทางการคิด 
• การยืดหยุ่นทางความคิด 

• การมีความคิดสร้างสรรค์ 

• การใหเ้หตุผลเชิงตรรกะ 

• ความรู้สึกไวต่อปัญหา 

• การให้เหตุผลตามหลัก

คณิตศาสตร์ 

• การมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

ทักษะด้านเนื้อหา 
• การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

• การพูดเพื่อการส่ือสาร 

• การอ่านให้เกิดความเข้าใจ 

• การเขียนเพื่อการส่ือสาร 

• ทักษะความเข้าใจ 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะด้านกระบวนการ 
• การฟังอย่างต้ังใจ 

• การคิดเชิงวิพากษ์ 

• การประเมินตนเองและผู้อื่น 
ทักษะด้านการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
• การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 

 

ทักษะด้านการบริหารทรัพยากร 
• การบริหารเงิน 

• การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 

• การบริหารกำลังคน 

• การบริหารเวลา 

ทักษะเฉพาะทาง 
• การรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ 

• การควบคุมและการใช้งานอุปกรณ์ 

• การเขียนโปรแกรม 

• การควบคุมคุณภาพ 

• การออกแบบเทคโนโลยีและ

ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ 

• การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์ 











ประเมินหน้างานของครูอย่างไร











4 ปัจจัยความสําเร็จ

1. “ลด” ความซํ้าซ้อนของการประเมิน  

2. “ละ” ความสนใจจากมหกรรมประกวดแขง่ขัน หันมาเอาใจใส่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม 

3. “เลิก” สะสมแฟ้ม โล่ รางวัล ป้ายไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด และการขึ้นป้ายรอบรั้วโรงเรียน 

4. “หลีก” การล่าใบประกาศฯ การนับ ชม. อบรม หรือ ชม. PLC ที่จริงๆ ไม่ได้ทํา 

5. “เลี่ยง” การวัดคุณภาพจาก คะแนน O-NET เพราะบริบทโรงเรียน หอ้งเรียน และผู้เรียนไม่เหมือนกัน 

6. “รวดเร็ว” ใช้ระบบออนไลน์ ไม่ตอ้งรอผลเป็นปีๆ ส่งใหม่ได้ทุกภาคเรียน 

7. “โปร่งใส” ผู้ประเมินทุกคนต้องผ่านการพัฒนา ใช้ระบบการสุ่ม ไมต่้องวิ่งเขา้หา ลูบหนา้ปะจมูก 
ต้อนรับขับสู้ ดูแลเอาใจ 

8. “ไม่ต้องเสียเงิน”  ไม่ต้องจ้างใครทําวิจัย (หรือจ้างใครมาถ่ายคลิป เพราะประเมินจากคุณภาพการ
สอน ไม่ใช่ ประเมินจากคุณภาพคลิปที่ส่งมา)  

9. “ยุติธรรม” แยกตัวชี้วัดการประเมินตามลักษณะห้องเรียน (สามัญ ปฐมวัย กศ.พิเศษ กศน. อาชีวะ) 
เมื่อได้แล้วไม่ขึ้นหิ้ง มีการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะตามระดับ ดูแลครูในพื้นที่ยากลําบาก ครูที่พัฒนา
ตนเอง และมีความสามารถ 

10.“ผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียน” อย่างแท้จริง 

• Back to school สายความรับผิดชอบของ         
ผู้บริหารทุกระดับต้องย้อนกลับไปที่ รร.  

• Focus on classroom คุณภาพการศึกษาเกิด
จากห้องเรียน วิทยฐานะครูต้องประเมิน 
Performance จากหน้างานจริง คือห้องเรียน 

• Teacher as a key success ผลงานครูพิสูจน์จาก
ฝีมือการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

• School as learning organization ผู้บริหารเป็น
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ต้องมีภาวะผู้นําทาง
วิชาการ ลงสู่ห้องเรียน เป็นผูน้ําวง PLC ด้วย
ตนเอง 

10 ข้อดี ระบบ PA



“แก่นของวิชาชีพครู คือ การเรียนรู้ 
เราจําเป็นต้องไปให้ถึงระดับความคิดความเชื่อ (Mentality) 

นั่นคือ เปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอน วิถีปฏิบัติที่คุ้นชินเดิมๆ  
ระบบวิทยฐานะใหม่ ไม่่ได้ตอ้งการเปลี่ยนแค่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  
แต่ต้องการเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของ ผอ.โรงเรียน และคุณครดู้วย” 


