
ที่ อว ๐๖๐๒.๒๔/พิเศษ ๗๑/๒๕๖๕      สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
          ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
 
                ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การประเมินผลงานข้าราชการหรอืพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้มีหรอืเล่ือนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑ วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและจัดทําเอกสารประกอบ
ตัวชี้วัด ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด การดําเนินงาน (PLC) On-Line การจดัทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และขั้นตอนการ
ดําเนินการประเมินผลงานครู ตามหนังสือ ว ๔๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล / นายกเทศมนตรี ทุกแหง่   

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย รายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ   จํานวน  ๑  ชุด 
ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทําโครงการฝึกอบรม 

เรื่อง “การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทําเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด การ
ดําเนินงาน (PLC) On-Line การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และขั้นตอนการดําเนินการประเมินผลงานครู ตาม
หนังสือ ว ๔๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไป และได้เตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติในรูปแบบและวิธีการ
ประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้นตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑ์และหนังสือส่ังการ ที่ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กําหนด ถือเป็นการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการท้องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้กําหนดจัดทําโครงการฯ ดังกล่าวในวันที่ ๒๐ – 
๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 ทั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าอบรมได้โดยและสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด โดยให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสารการเมืองและสังคม 
โทรศัพท์ ๐๒-๐๔๑-๔๔๔๙ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ ๐๒-๒๗๖-๕๙๕๗ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. วทิยาธร ทอ่แก้ว) 

ผู้อํานวยการโครงการ 



  ๒ 
 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม 
เรื่อง 

“การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสงักัดองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทาํเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๓ ด้าน ๑๓ 

ตัวชี้วัด การดําเนนิงาน (PLC) On-Line การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และขัน้ตอนการดําเนินการ
ประเมินผลงานครู ตามหนังสือ ว ๔๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
.................................................................................................................... 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้ประกาศใช้
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้องถิ่นเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนตําบล ตําแหน่งครู  เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง คําอธิบาย
การดําเนินการประเมินผลงาน “ครู” เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผล
งานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งครู เพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือเป็นการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ท้องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวสําหรับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและจัดทําเอกสารประกอบตัวช้ีวัด ๓ 
ด้าน ๑๓ ตัวช้ีวัด การดําเนินงาน (PLC) On-Line การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และขั้นตอนการดําเนินการ
ประเมินผลงานครู ตามหนังสือ ว ๔๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 



  ๓ 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติในรูปแบบและวิธีการประเมินผลงาน
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์
และหนังสือสั่งการ ที่ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กําหนด 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า 
และความม่ันคงในวิชาชีพ ภายใต้หลักการแห่งผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการศึกษา 

๒.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้บรรลุผลสําเร็จและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

 
๓. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรด้วยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๒ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา /ผู้อํานวยการกองการศึกษา /หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา) 
๓.๓ นักทรัพยากรบุคคล /นักวิชาการศึกษา /บุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งอ่ืนๆ 
๓.๔ ผู้อํานวยการสถานศึกษา /รองผู้อํานวยการสถานศึกษา /ศึกษานิเทศก์ /ครู /ครูผู้ช่วย /ครูผู้ดูแลเด็ก /

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๕ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอ่ืนๆ ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 

๔. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลงานครูเพ่ือให้มีหรือเลื่อน

วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔.๒ แนวทางปฏิบัติการดําเนินการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 ๔.๓ การวิเคราะห์รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งครู จําแนก
ระดับทุกคุณภาพ ๓ ด้าน ๑๓ ตัวช้ีวัด 
 ๔.๔ การเขียนแบบรายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานรายบุคคล (Personal Performance Report : PPR) 
และการเขียน วฐ.๑ , วฐ.๒ , วฐ.๓ การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning 
Community) ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ (Professional Learning Community : PLC) ในสถานศึกษา  

๔.๕ การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual Development Plan : ID PLAN) วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ตัวช้ีวัดแบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) 



  ๔ 
๔.๖ กระบวนการและข้ันตอนวิธีการประเมินผลงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น วิเคราะห์แบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาย
งานการสอน และการจัดทําและรวบรวมผลงาน เพ่ือรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองสว่นท้องถิ่น สายงานการสอน 

๔.๗ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๕. วิธีการจัดกิจกรรม 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยใช้การบรรยายเน้ือหาหลักการ สาธิต และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เก่ี ย ว กับ เน้ื อห าที่ เ ก่ี ย วข้ อ งและปั ญ ห าที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง  โดย วิท ยากรผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ห รือ ผู้ เ ช่ี ย วช าญ ที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนดร่วมกัน 

 
๖. การรับรองผล 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ตํ่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลา จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการเข้าร่วม

โครงการฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

๗. ค่าลงทะเบียน 

 ๗.๑ ใช้งบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม เป็นค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับ การฝึ กอบ รมของเจ้ าห น้ าที่ ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๕๗  เบิ ก ได้ เต็ ม จํ าน วน  (ออก ใบ เสร็ จ รับ เงิน โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง - เครื่องด่ืม, อาหารกลางวัน, กระเป๋า, เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสถานที่สําหรับจัดอบรม และประกาศนียบัตร  
 ๗.๒ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
๘. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 ๘.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติในรูปแบบและวิธีการประเมินผลงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์
และหนังสือสั่งการ ที่ ก.กลาง และ ก.จังหวัด กําหนด 

๘.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสมในการส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ให้มีความก้าวหน้า และ
ความมั่นคงในวิชาชีพ ภายใต้หลักการแห่งผลสัมฤทธ์ิ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางการศึกษา 



  ๕ 
๘.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นําองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการตาม

หน้าที่และความรับผิดชอบให้บรรลุผลสําเร็จและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
 

๙. การรับสมัครและการลงทะเบียน 

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสํารองที่น่ังพร้อมส่งใบสมัครการฝึกอบรม และสําเนา

หลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip ได้ที่ 

๙.๑  ทางไปรษณีย์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

๙.๒  ไลน์ไอดี (Line ID)  psc-stou หรือ stou-psc 

๙.๓  ทางโทรสาร  ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘ 

  กรุณาชําระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร  

 ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา เมืองทองธานี  

 ชื่อบัญชี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. 
              เลขที่บัญชี   ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑  

 ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘ 

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



  ๖ 

 
โครงการฝึกอบรม 

เรื่อง “การประเมินผลงานขา้ราชการหรือพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทําเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๓ ด้าน 

๑๓ ตัวชี้วัด การดําเนนิงาน (PLC) On-Line การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และขั้นตอนการดําเนนิการ
ประเมินผลงานครู ตามหนังสือ ว ๔๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมสุนย์ีแกรนด์แอนด์คอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

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

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนอบรม/รับเอกสารประกอบการอบรม 

 
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - อภิปรายมาตรฐานทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลงานครูเพ่ือให้มีหรือ     
    เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 - อภิปรายแนวทางปฏิบัติการดําเนินการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงาน   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
โดย อาจารย์ทัศน์พงศ์ ศรีจันทร์  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาและทีมวิทยากร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  - วิเคราะห์ รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ตําแหน่งครู จําแนกระดับทุกคุณภาพ ๒ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด 
 ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
  ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

  ๑.๒.๒ การจัดทําแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 

   ๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 



  ๗ 
   ๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน 

 ๑.๓ การสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง

เรียนรู้ 

  ๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ๒.๑ การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๒.๓ การจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันหรือประจําวิชา 
 ๓. ด้านการบริหารจัดการชัน้เรียน 
  ๓.๑ การพัฒนาตัวเอง 
  ๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ 

โดย อาจารย์ทัศน์พงศ์ ศรีจันทร์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา และทีมวิทยากร 
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 - การเขียน วฐ.๑, วฐ.๒, วฐ.๓   
 - การเขียนแบบรายงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานรายบุคคล (Personal 

Performance Report : PPR) 
 - การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning 

Community) 

  - อภิปราย ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ (Professional Learning 
Community : PLC) ในสถานศึกษา 

 - อภิปราย การจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development 
Plan : ID PLAN) 

 - วิเคราะห์ ตัวช้ีวัดแบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
 (Individual Development Plan : ID PLAN) 
โดย อาจารย์ทัศน์พงศ์ ศรีจันทร์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา และทีมวิทยากร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 - อภิปราย กระบวนการและขั้นตอนวิธีการประเมินผลงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น 

 - วิเคราะห์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน และการจดัทําและ
รวบรวมผลงาน เพ่ือรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือ



  ๘ 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการ
สอน  

 ตอนท่ี ๑ การประเมินประสทิธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบัติงาน 
  ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  ๑.๑ การสร้างและพัฒนาหลกัสูตร 
  ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
   ๑.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ 
   ๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน 
    ๑.๒.๔.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑.๒.๔.๒ คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑.๓ การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง

เรียนรู้ 
  ๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่

ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการชัน้เรียน 
  ๒.๑ การบริหารจัดการช้ันเรียน และการจัดทําข้อมูล สารสนเทศ  
  ๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ตอนท่ี ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

    มอบใบประกาศ/ปิดการฝึกอบรม  
 
หมายเหตุ ๑) วิทยากร/ กําหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

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



  ๙ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
เรื่อง “การประเมินผลงานขา้ราชการหรือพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทําเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๓ ด้าน 
๑๓ ตัวชี้วัด การดําเนนิงาน (PLC) On-Line การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และขั้นตอนการดําเนนิการ

ประเมินผลงานครู ตามหนังสือ ว ๔๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 

จัดโดย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสงัคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมสุนย์ีแกรนด์แอนด์คอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
๑. ชื่อผูเ้ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 

ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
 

๒. ชื่อผูเ้ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 
ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

 

๓. ชื่อผูเ้ข้ารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล........................................................... 
ตําแหน่ง........................................................... หน่วยงาน………………………………………อําเภอ...........................................
จังหวัด…………..........................……หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 

                                                 
 
 
 

ขั้นตอนการสมัคร  :  กรุณากรอกขอ้มูลลงในใบสมัครและส่งมาทาง  

Line ID : psc-stou หรือ stou-psc 

ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘ หรือ 

ทางไปรษณีย:์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘ 

วิธีชําระเงิน   :   ชําระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ีไม่รวมค่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น 
(ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม) โดยโอนเข้าบัญชอีอมทรพัย์  
  ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี  
  ชื่อบัญชี   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. 
               เลขที่บัญชี   ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑  



  ๑๐ 

แบบฟอร์มการชําระเงินโครงการฝึกอบรม 
เร่ือง “การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อให้มีหรือเลือ่นวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๖๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทําเอกสารประกอบตัวชี้วัด ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัด การ

ดําเนินงาน (PLC) On-Line การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และขั้นตอนการดําเนินการประเมินผลงานครู ตาม

หนังสอื ว ๔๕ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 

จัดโดย  ศูนย์วจิัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  
 

วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมสุนย์ีแกรนด์แอนด์คอนเวนชัน่เซ็นเตอร ์อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

ชื่อผู้เข้ารบัการอบรม (นาย/นาง/นางสาว)............................................................นามสกุล.......................................................... 

ตําแหน่ง........................................................ หน่วยงาน…………………….………………………จังหวัด…………..…..…….............………..

เบอร์โทรศัพท.์................................................ โอนค่าลงทะเบียน วันที่......................................... เวลา......................... น. 
 

 
 

 
ติดสําเนาใบนําฝากค่าลงทะเบียนบริเวณนี้ 

กรุณาระบุวันและเวลาในการนําฝากค่าลงทะเบียนด้วยนะคะ 
ขอบพระคุณค่ะ 

 
 

 

ค่าลงทะเบียน  : ชําระค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคาน้ีไม่รวมค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารเย็น  
  (ใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้รับในวันฝึกอบรม)  

วิธีชําระเงิน   :    ค่าลงทะเบียนสามารถโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธาน ี
  ชื่อบัญชี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.    เลขที่บัญชี  ๑๔๗–๐–๒๔๕๙๘–๑  

ขั้นตอนการส่งใบชําระเงิน :  ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรณุากรอกขอ้มูลครบถ้วน และนําหลักฐานการโอน
เงิน (สําเนาใบนาํฝาก) ติดลงบนแบบฟอร์มการชําระเงิน จากนั้นส่งเอกสารได้ทาง  

Line ID : psc-stou หรือ stou-psc หรือ ทางโทรสาร: ๐๒-๐๗๗-๘๓๘๘  หรือ  

ทางไปรษณีย์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
๙/๙ หมู่ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  

แจ้งการส่งเอกสาร / ติดต่อสอบถามฝ่ายอบรม : ๐๖๕-๐๖๑-๒๘๒๘ 
 


