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การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง 
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

ค าน า 
 

ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้มีแนวทางในการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ส านักงาน 

ก.ค.ศ. จึงได้จัดท าคู่มือการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยประกอบด้วย 4 ตอน ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกออกเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ

ช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะ

ผู้อ านวยการช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธ ีการให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ

เชี่ยวชาญและวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภาระงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ตอนที่ 2 การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน  

ค าชี้แจงการจัดท าข้อตกลง แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตอนที่ 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

ค าชี้แจงการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง แบบสรุป  

ผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง และค าชี้แจงการด าเนินการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตอนที่ 4 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะ ค าชี้แจงการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผน

พัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนา 

การบริหารสถานศึกษา และด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง แบบค าขอ แบบประเมิน และแบบสรุป 

ผลการประเมินฯ ทั้ง 3 ด้าน 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

  
 ส านักงาน ก.ค.ศ. 

                                                                       กันยายน 2564  
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ค าชี้แจง 

ค าชี้แจง 

การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

มีหลักการ เหตุผล เจตนารมณ์ และกรอบแนวคิดท่ีส าคัญ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ความส าคัญ

กับการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการเรียนรู้” 

ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีการจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม 

และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ 

ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ 

มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  และส าหรับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 

และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย น าระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และมีการบูรณาการท างานร่วมกัน 

2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้มุ่งเน้นกิจกรรม

ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชน 

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rocks) 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู ใน 2 กิจกรรมส าคัญ 

คือ กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการให้ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

และมีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต 

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งให้ความส าคัญกับการให้ครูได้พัฒนาความรู้

และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีการปรับปรุงระบบ กลไกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพและการเลื่อนวิทยฐานะ 

รวมทั้งการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ 

ของระบบบริหารการจัดการศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง

และวิทยฐานะท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
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4. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ต้องส่งผล 

ไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าการจัดท าผลงานทางวิชาการ มีการบูรณาการการท างานที่เชื่อมโยงกัน 

โดยมีการประเมินที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม และน าระบบออนไลน์มาใช้ในการประเมินวิทยฐานะ  

เช่น การยื่นค าขอ และการส่งผลงานทางวิชาการโดยเน้นระบบการบันทึกข้อมูลที่ลดการใช้กระดาษ 

5. จากงานวิจัยในโครงการ การสังเคราะห์ระบบและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู : 

จากแนวคิดการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่การปฏิบัติ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ซึ่งได้ศึกษาแนวคิด

และรายงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า  

5.1 จากรายงานของ OECD/UNESCO เมื่อปี 2016 มีประเด็นเกี่ยวกับระบบการเข้าสู่ 

วิทยฐานะของครู ดังนี้ 

1) การแบ่งวิทยฐานะครูได้ใช้บทบาทในห้องเรียนเป็นเกณฑ์ แต่ยังขาดความชัดเจน 

ในการประเมินการขึ้นสู่แต่ละวิทยฐานะที่แสดงถึงความสามารถจริงของครู และไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพที่ก าหนดโดยคุรุสภา 

2) เกณฑ์การเข้าสู่วิทยฐานะของครูยังไม่ให้น้ าหนักกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  

แต่เน้นการเสนอเอกสาร รางวัลที่ได้รับ และจ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาของคร ู

5.2 จากผลการศึกษาของ Jensen และคณะ เมื่อปี 2012 ได้มีข้อเสนอว่า การที่ครูจะมี

ต าแหน่งสูงขึ้นต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาการสอนและการวิจัยร่วมกันของครู 

การสังเกตชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการพัฒนาคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง 

การประยุกต์ใช้หลักการและศาสตร์การสอนไปสู่ห้องเรียน 

6. หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องส าคัญที่ต้อง

ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงหลักการ และแนวคิดในเชิงวิชาการ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  

จึงได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ โดยได้ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตลอดจนสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของประเทศต่าง ๆ  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

7. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้น าผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นจากนักวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วพบว่า หัวใจส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

ให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
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  7.1 Back to school คุณภาพการศึกษาต้องเริ่มที่ห้องเรียน การปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการท างานเป็นทีม มีเป้าหมาย

ร่วมกัน คือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 

 7.2 Focus on classroom การประเมินให้ดูที่ผลการปฏิบัติงานของครูในห้องเรียนดูที่สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานจริงของครู (Teacher performance) แผนการจัดการเรียนรู้ (Powerful Pedagogies)  

และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Students Outcomes)  

 7.3 Teacher as a key of success ครูเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้การศึกษาประสบ

ความส าเร็จ ครูต้องมีการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ ได้แก่ 

 7.3.1 ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute and Learn) โดยผู้ที่เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยต้องสามารถ

จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะ

วิชาชีพครู ในระหว่างที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

  7.3.2 ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt) สามารถปรับประยุกต์ความรู้และศาสตร์

การสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและความแตกต่างของผู้เรียน  

  7.3.3 แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในการจัดการ

เรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  7.3.4 ริเริ่ม พัฒนา (Originate and Improve) สามารถปรับปรุงพัฒนางานให้ดีกว่าเดิมได้ 

สอนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด  

  7.3.5  คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) สามารถสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการท างานในห้องเรียนให้ดีขึ้นได้ สอนให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  7.3.6 สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) สามารถสร้างผลกระทบให้

เกิดขึ้นนอกเหนือจากห้องเรียน สามารถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 

7.4 School as an Organization การจัดระบบการบริหารการจัดการในสถานศึกษาต้องมุ่งเน้น

งานหลักของครูและผู้อ านวยการสถานศึกษา 

7.4.1 ลดความซ้ าซ้อน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนกับการให้มีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะ (มาตรา 54) และการคงวิทยฐานะ (มาตรา 55) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน) 

7.4.2 School Professional Community การจัดท า PLC เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีจะต้องท าให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ควรก าหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วย 
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7.4.3 Support System ควรเป็นระบบ Online System ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผ่านแฟลตฟอร์ม

ออนไลน์ต่าง ๆ  

8. จากกรอบแนวคิดข้างต้น ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ
นอกจากจะต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะที่คาดหวังแล้ว ยังต้องสามารถพัฒนาครู
ให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย  จึงได้น าความคิดเห็น 
ของนักวิชาการและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมาจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตามระดับการปฏิบัติที่ คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ตามแผนภาพที่ 1 และก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือวางระบบในการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามแผนภาพที่ 2 
และเชื่อมโยงระบบการประเมินต่าง ๆ ตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้  

                  แผนภาพที่ 1 ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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ประเมินค าขอผ่านระบบ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง

ชนก./

ชนพ.

ชช./

ชชพ.

ประเมินค าขอผ่านระบบ
คณะกรรมการ

การประเมนิวิทยฐานะ

Admin

ส านักงาน ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.

ทางวิชาการ

ระบบการประเมนิวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมนิ Performance Appraisal (PA) ครบระยะเวลาตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอ

และประเมินผลงาน

คณะกรรมการ กศจ./

Admin สนง.เขต/ศธจ.

ส่วนราชการ

ชช./ชชพ.

แสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
- มีการปรับประยุกต์การปฏิบัติงาน จนปรากฎ
ผลลัพธ์ในการบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานต าแหน่ง
วิทยฐานะช านาญการ 
 - มีการริเริ่ม แก้ไขปัญหาพัฒนางานวิชาการ  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
   มีการพัฒนาและน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
    มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
    การจัดการศึกษาและน าไปเผยแพร่
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
    มีการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย เผยแพร่และ
ขยายผล เป็นแบบอย่าง และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

ความสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา 
นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 

มุ่งเน้นการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

ด้านท่ี   ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เคร่ืองมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจารณาจาก
       รายงานผลการด าเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษา กลยุทธ์ 
การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือ
กิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF 
      การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมใน

ด้านท่ี   ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
พิจารณาจาก
    ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น 
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามที่เสนอไว้
ในด้านที่   โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ จ านวน   ไฟล์ 

ด้านท่ี   ด้านผลงานทางวิชาการ 
    งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรม
การบริหารสถานศึกษาจ านวน   รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF (ชช.)
  งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรม

การบริหารสถานศึกษา อย่างละ   รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
 เป็นผลงานที่เผยแพร่ผ่าน TCI ) (ชชพ.)

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

ผลการประเมิน

ส่วนท่ี   ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 
     การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ 
ก ค ศ  ก าหนด 
  2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร
วิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 

คณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง

ประเมินคงวิทยฐานะ  ม    

ส่วนท่ี   ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป น
ประเด นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา

       มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ที่ขอรับการประเมิน
       มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
       มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ผลงานท่ีใช้เสนอขอรับการประเมิน

เล่ือนเงินเดือน

ประเด นท้าทาย
Based on Learning Outcomes

ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง

Admin 
สถานศึกษา

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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ทั้งนี้ ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่ง 

และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความเชื่อมโยงบูรณาการ

กับระบบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมโยงของระบบการประเมิน 

ตามแผนภาพที่ 3 
    

    แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  

จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

 1. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  

ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามระดับวิทยฐานะ มีภาวะผู้น าในการบริหารวิชาการ และบริหารการเปลี่ยนแปลง

ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

รอบปีที ่1 รอบปีที ่3รอบปีที ่2

Performance Appraisal : PA

ประเมินการด ารงวิทยฐานะ

ประเมินเพื่อให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะ

ส่วนที่   ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
     การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงาน
ตามท่ี ก ค ศ  ก าหนด 
     ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ส่วนที่   ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เสนอเป นประเด นท้าทายเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
     รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษา กลยุทธ์  การใช้เคร่ืองมือหรือ
นวัตกรรมทางการบริหาร  PDF)
     ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
      ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
     ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ  ชช  ชชพ  
     งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสถานศกึษา หรือ นวัตกรรมการจัดการศึกษา  ชช  
     งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา และ นวัตกรรมการจัดการศึกษา  ชชพ  
  ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  TCI) ชชพ  

       มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
       มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีผลการ
ประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
       มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

การประเมินและผลงานท่ีเสนอ

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ม 55 คงวิทยฐานะ

ม 54 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
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2. ผู้บริหารเข้าถึงครูและห้องเรียนมากข้ึน ท าให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการ 

ของแต่ละห้องเรียน สามารถน ามาก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละปีงบประมาณ ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาครู เพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นการลดภาระการจัดท าเอกสาร ประหยัดงบประมาณ

ในการประเมิน และท าให้ระบบการประเมินโดยรวมมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น  

5. เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการ (Alignment and Coherence) ในระบบการประเมินวิทยฐานะ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน  

ลดความซ้ าซ้อน และงบประมาณในการประเมิน 

6. ท าให้ มี Big data ในการบริหารงานบุคคลในหลายมิติ และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญ

ในการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส าหรับคู่มือการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระส าคัญ  

4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภาระงานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 

20 พฤษภาคม 2564 โดยจ าแนกออกเป็น 

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการ

ช านาญการพิเศษ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
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- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ  

เชี่ยวชาญพิเศษ 

1.2 รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

1.3 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

ตอนที่ 2 การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้องจัดท า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน  

ตามมาตรฐานต าแหน่ง ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  

ตอนที่ 3 การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ให้ด าเนินการตามรายละเอียดค าชี้แจง 

การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการพัฒนางาน

ตามข้อตกลง แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง และค าชี้แจงการด าเนินการประเมิน 

เพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงให้มีคณะกรรมการประเมิน  

3 คน ต่อผู้รับการประเมิน 1 ราย ประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยตามหลักเกณฑ ์

และวิธีการนี้ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน  

จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาทุกปีงบประมาณ โดยผลการประเมินสามารถน าไปใช้  

ในการบริหารงานบุคคลได้ ดังนี้  

1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 และแนวปฏิบัติ 

การด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่ก าหนดไว้ในหมวด 7 แล้วแต่กรณี  

2. ใช้ผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือด ารงไว้

ซึ่งความรู้ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุ  

และแต่งตั้ง ตามนัยมาตรา 55 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวด 8 

3. ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน   
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ตอนที่ 4 การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ก าหนดให้มี 

การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย 

โดยก าหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ  

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้มีการประเมินด้านที่ 3 

ด้านผลงานวิชาการด้วย 

 การปรับปรุงผลงานทางวิชาการต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 

และด้านที่ 2 แล้วมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ แต่ด้านที่ 3 เห็นควรให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ โดยมีผลการประเมิน

จากคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ใน 3 คน ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถ

ปรับปรุงได้ ต้องไม่เป็นการแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง

โดยให้ปรับปรุง 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ DPA 

ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ทราบ 
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ตอนที่ 1 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

- รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

- ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดิทัศน์ และภาระงานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการและเลื่อนเป นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการและเลื่อนเป นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
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รูปแบบการจัดท าไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

รูปแบบไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ก.ค.ศ. ก าหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพ่ือใช้ในการประเมินค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร  
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ก าหนดให้มีรูปแบบการจัดท าและคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่ได้ก าหนดแผนพัฒนา

สถานศึกษาแล้ว โดยน าเสนอกระบวนการคิด รูปแบบ การใช้กลยุทธ์ หรือเครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหาร  
ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลและประสบผลส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหา
หรือประเด็นการพัฒนา การแก้ปัญหาสถานศึกษา ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่น าเสนอต้องสะท้อนระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา แรงบันดาลใจ 
กรอบแนวคิด ปรัชญาในการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา การออกแบบกลยุทธ์การบริหาร  
การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหาร การท างานตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการตามกระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนา
คุณภาพของนักเรียน ครูและชุมชน การปฏิบัติที่ดีจากการบริหารสถานศึกษา การประเมินและปรับปรุง 
การบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

1.2 การถ่ายท าและการน าเสนอไฟล์วิดีทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

  ก าหนดให้มีรูปแบบและลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 
1) รูปแบบการถ่ายท าไฟล์วีดิทัศน์ ต้อง เป็นการบันทึก ณ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง  

โดยฉากหลังจะต้องไม่มีบุคคลอ่ืนใดมาร่วมน าเสนอ ในการน าเสนออาจใช้ สื่อช่วยในลักษณะของภาพนิ่ ง  
ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว และอาจมีการสอดแทรก (Insert) ภาพ หรือน าเสนอในรูปแบบ Power Point  
ด้วยก็ได้ โดยการน าเสนอให้ใช้การพูดหรือน าเสนอเป็นภาษาไทยด้วยตนเองเท่านั้น การถ่ายท าให้ใช้กล้องถ่ายท า
แบบตัวเดียว (Single video camera) ไม่มีส่วนน าใด ๆ ของไฟล์วีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก 
ไม่มีการหยุดการถ่ายท า (One - Take recording) ไม่มีการตัดต่อ (Un - Editing) ไม่มีการแต่งเติมภาพ (No effect) 
ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในการถ่ายท าทั้งสิ้น  

2)  ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์ 
    (1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ

ประเมนิได้ตามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง       
(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4  
(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 15 นาที 
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ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทางการบริหาร จ านวน 1 ไฟล์ เท่านั้น 

2. ไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

2.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ หรือเกิดนวัตกรรมการบริหาร 

หรือการจัดการที่เป็นแบบอย่างที่ดี .(Best.practice).โดยมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงผลลัพธ์ 

(Outcomes).จากการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน.ครู.และสถานศึกษา.อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การถ่ายท าวีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ก าหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะส าคัญทางเทคนิค ดังนี้ 

1) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าเสนอแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการน าเสนอให้เป็นลักษณะ

การอธิบายการปฏิบัติงานของตนเอง สะท้อนผลลัพธ์ของการบริหารที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

และภาพรวมของสถานศึกษา อาจน าเสนอร่องรอยชิ้นงาน/ผลงานที่เป็นผลลัพธ์ ผลกระทบจากการบริหาร  

ที่มีพัฒนาการสอดคล้องกับประเด็นที่ท้าทายและเป้าหมายการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาในปีงบประมาณนั้น ๆ 

โดยผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา อาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา  

การบริหารสถานศึกษา ผลงานควรจะน าเสนอให้เห็นทั้งที่ประสบความส าเร็จมาก ประสบความส าเร็จน้อย 

หรือที่ยังมีปัญหาท้าทายซึ่งยังไม่ประสบความส าเร็จด้วย.ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบและ

ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการน าเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างการบรรยาย  

ให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนน า (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษ

ที่สร้างขึ้น (No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการน าเสนอ แต่อาจใช้การน าเสนอผ่านโปรแกรม

การน าเสนอได้ ได้แก่ Power point, Keynote, Google Slide หรืออ่ืน ๆ  

2)  ลักษณะส าคัญทางเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา 

    (1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ

ประเมินไดต้ามสภาพการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง       

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4  

(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที  
 

  โดยให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์การน าเสนอผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1 ไฟล์ เท่านั้น 
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ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) 
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ตอนท่ี 2  การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  

การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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ค าชี้แจงการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ค าชี้แจงการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 

“ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลง 

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนา  

คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ

ที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบาย

ของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้บังคับบัญชาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ต้องจัดท า

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่  

ก.ค.ศ. ก าหนด  

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชน 

และเครือข่าย และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ครู และสถานศึกษา  

การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรก าหนดการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 

ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่าง 

การด าเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาย้าย หรือรักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดท าข้อตกลง

ในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่  

2. กรณีที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 
(ทุกสังกัด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 

 

ผู้จัดท าข้อตกลง  

ชื่อ....................................................นามสกุล........................................................ต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา  
สถานศึกษา................................................................................. สังกัด............................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตราเงินเดือน ............. บาท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
 การจัดการศึกษาพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
(ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PA 1/บส 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวชิาการและความเป็นผู้น าทางวชิาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

   เต็มเวลา  
    ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก……………………………………………………………………………………… 

  โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน
ไม่ต่ ากว่า………… …  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
    ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

    ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    นิเทศการสอนเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงาน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียน การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการปฏิบัติการสอน 
การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือ
การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีการบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ทีแ่สดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
และการน าไปปฏิบัติ การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบ 
การให้บริการในสถานศึกษา 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
การน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท
และสภาพการบริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้บริหารสถานศึกษาผู้จัดท าข้อตกลง 
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2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน 
ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา   
และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้น
การประเมินจากเอกสาร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู และสถานศึกษา ของผู้จัดท าข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ  
การปรับประยุกต์ การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมี
การพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง..................................................................................... ........................... 
.......................................................................... .................................................................................................... 

 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
 ..............................................................................................................................................

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

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ....................................… 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................)  
ต าแหน่ง...................................................................  

                ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 
 
 

ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครัง้ ดังนี้  

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

 
ลงชื่อ........................................................................  

          (.........................................................................)  
ต าแหน่ง................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  

ชื่อ.......................................... นามสกุล................................ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 
สถานศึกษา............................................................................. ........ สังกัด............................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตราเงินเดือน ............. บาท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
 การจัดการศึกษาพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
วิทยฐานะช านาญการ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 
 

PA 1/บส 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวชิาการและความเป็นผู้น าทางวชิาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

   เต็มเวลา  
    ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก………………………………………………………………………………………  

  โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน
ไม่ต่ ากว่า………… …  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

    ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    นิเทศการสอนเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงาน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียน การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการปฏิบัติการสอน 
การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือ
การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีการบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

   

 
 
 



- 59 - 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
และการน าไปปฏิบัติ การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบ 
การให้บริการในสถานศึกษา 

   

๕. ดา้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
การน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา 

   

 
หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท
และสภาพการบริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา  
และผู้บริหารสถานศึกษาผู้จัดท าข้อตกลง 
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2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน 
ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา  
และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้น
การประเมินจากเอกสาร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู และสถานศึกษาของผู้จัดท าข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ของวิทยฐานะช านาญการ คือ การแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะ
แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว่าได้) 

 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  

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

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………… 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................

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

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

ต าแหน่ง................................................................... 
                ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 

 
 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )  ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข  
และเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

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

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

ต าแหน่ง...................................................................  
                  ................/.............../................... 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ.................................. นามสกุล.............................. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
สถานศึกษา.................................................................................... . สังกัด............................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตราเงินเดือน ............. บาท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
 การจัดการศึกษาพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PA 1/บส 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวชิาการและความเป็นผู้น าทางวชิาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

   เต็มเวลา  
    ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก……………………………………………………………………………………  

  โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน
ไม่ต่ ากว่า………… …  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

    ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    นิเทศการสอนเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงาน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียน การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการปฏิบัติการสอน 
การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือ 
การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีการบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท

และสภาพการบริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา  
และผู้บริหารสถานศึกษาผู้จัดท าข้อตกลง  

 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
และการน าไปปฏิบัติ การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบ 
การให้บริการในสถานศึกษา 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
การน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา 
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2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน 
ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา   
และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้น
การประเมินจากเอกสาร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู และสถานศึกษาของผู้จัดท าข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังของวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทาย
อาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง................................................................................................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 

 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  

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

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………… 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................

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

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

ต าแหน่ง...................................................................  
                ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 
 

 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )  ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข  
และเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

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

 
ลงชื่อ........................................................................ 

          (.........................................................................)  
ต าแหน่ง...................................................................  

                              ................/.............../.................. 
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- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ....................................... นามสกุล................................... ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
สถานศึกษา................................................................................. สังกัด.................................. .............................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตราเงินเดือน ............. บาท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

   ระดับปฐมวัย 
 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
 การจัดการศึกษาพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA 1/บส   
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวชิาการและความเป็นผู้น าทางวชิาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

   เต็มเวลา  
    ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก………………………………………………………………………………………  

  โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน
ไม่ต่ ากว่า………… …  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
      ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

   ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
   เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
   นิเทศการสอนเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
   จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงาน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียน การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการปฏิบัติการสอน 
การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือ
การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีการบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท
และสภาพการบริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้บริหารสถานศึกษาผู้จัดท าข้อตกลง  

 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
    การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
และการน าไปปฏิบัติ การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบ 
การให้บริการในสถานศึกษา 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
การน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา 
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2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน 
ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา   
และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้น
การประเมินจากเอกสาร 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู และสถานศึกษาของผู้จัดท าข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ  
ที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยน ให้คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและให้ค าปรึกษาผู้อ่ืน (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว่าได้) 
 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง…………………….........................................................................................  
.................................................................................................................................... .......................................... 

 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ........  
 2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  

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

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………  
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3.2 เชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................

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

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

ต าแหน่ง...................................................................  
                ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 

 
 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข  
และเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

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

 
ลงชื่อ........................................................................  

          (.........................................................................)  
ต าแหน่ง...................................................................  

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

 



- 74 - 

 

- PA 1/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. .... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ....................................... นามสกุล............................ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สถานศึกษา.................................................................................. สังกัด.................................. ............................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตราเงินเดือน ............. บาท  
 

ประเภทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ระดับปฐมวัย 

 ระดับประถมศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     
 การจัดการศึกษาพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

PA 1/บส 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
     1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวชิาการและความเป็นผู้น าทางวชิาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
และดา้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

   เต็มเวลา  
    ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก……………………………………………………………………………………  

  โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน
ไม่ต่ ากว่า………… …  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

    ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    นิเทศการสอนเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู  

จ านวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ านวน ............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงาน 
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางทีด่ีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป น
ผู้น าทางวิชาการ 

    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียน การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการปฏิบัติการสอน 
การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือ
การน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห์  
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

   

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีการบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท

และสภาพการบริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา  
และผู้บริหารสถานศึกษาผู้จัดท าข้อตกลง 

  
 
 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน  
(โปรดระบุ) 
 
 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกดิขึ้น 
กับผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา (โปรดระบุ) 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา ที่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนหรือ 
มีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยทุธ์และนวัตกรรม 
    การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
และการน าไปปฏิบัติ การบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

   

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
    การสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบ 
การให้บริการในสถานศึกษา 

   

๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
การน าความรู้ ทักษะ ที่ได้จาก 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา 
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2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

 3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม  
และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน 
ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา   
และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้น
การประเมินจากเอกสาร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  ของผู้จัดท าข้อตกลง  

ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังของวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และขยายผล 
จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ค าปรึกษาผู้อื่นและเป็นผู้น า 

 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง……………………  ................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
...................................................................................................................................... ........

..............................................................................................................................................................................  
 2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  

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

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ 

.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................………… 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................

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

 
ลงชื่อ........................................................................  

          (.........................................................................)  
ต าแหน่ง...................................................................  

                ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                  ................/.............../................... 

 
 
ความเห นของผู้บังคับบัญชา 
  (  )   เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )   ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  

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

 
ลงชื่อ........................................................................  

          (.........................................................................)  
ต าแหน่ง...................................................................  

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



- 80 - 

 

ส่วนท่ี 3 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  

- การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

- การด าเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
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ค าชี้แจงการประเมิน 
ค าชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะที่  ก.ค.ศ. ก าหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงให้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่ก าหนด 

1. องค์ประกอบการประเมินมี 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย  

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  

2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ต าแหน่ง ทั้ง 5 ด้าน จ านวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง และระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้ 
1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในต าแหน่งและวิทยฐานะ  

ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 
ต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  รายละเอียด 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปรับประยุกต์  
(Apply and Adapt) 

สามารถปรับประยุกต์การบริหารจดัการสถานศึกษา 
และปฏิบตัิงานจนปรากฏผลลัพธ์กับผู้เรยีน ครู  
และสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 
วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง รายละเอียด 

รองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ 
ช านาญการ 

แก้ไขปญัหา  
(Solve the Problem) 

สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ริเริม่ พัฒนา  
(Originate & Improve) 

สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

  

ส าหรับกรรมการประเมิน PA 
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วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง รายละเอียด 

รองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน  
(Invent & Transform) 

สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยน  
ให้คุณภาพผู้เรยีน ครู และสถานศกึษา สูงข้ึน  
เป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ค าปรึกษาผู้อื่น 

ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
สร้างการเปลีย่นแปลง  
(Create an Impact) 

สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่ และขยายผล
จนน าไปสู่การเปลีย่นแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี 
ให้ค าปรึกษาผู้อื่น และเปน็ผู้น า 

 

2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากการปฏิบัติงานจริง  

ที่ได้ปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยค านึงถึงสภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการ
พัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือ
หน่วยงาน และหลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด เช่น รายงานผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษา ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 
ปฏิบัตไิดต้่ ากว่าระดับ 

ที่คาดหวังมาก 
ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ 
ที่ด ารงอยู ่

2 
ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับ 

ทีค่าดหวัง  
มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่งในตัวช้ีวัดนั้นอยู่บ้าง แต่ไม่ครบถ้วน  
และไม่มีคณุภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

3 
ปฏิบัติได้ตามระดับ 

ที่คาดหวัง 
มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคณุภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/ 
มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่  

4 
ปฏิบัตไิดสู้งกวา่ 
ระดับทีค่าดหวัง 

มีการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคณุภาพสูงกว่ามาตรฐาน
ต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ด ารงอยู่  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต ม 10 คะแนนเต ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 
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2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 
 2.1 กรณีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 
2.1.1 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ  
2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ 

ไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ค วามสามารถ
เหมาะสม และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืน 
ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม 
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการประเมิน  

กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

2.1.2 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

เป็นประธานกรรมการ  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม  

และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 2 คน 
เป็นกรรมการประเมิน  

 2.2 กรณีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 

 2.2.1 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา

งานตามข้อตกลง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ  
2) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ 

ไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอ่ืน  
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ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม 
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการประเมิน  

กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียง ที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 

2.2.2 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเลขาธิการ กศน. หรือ

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  

1) ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม  

และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่า 
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 2 คน 
เป็นกรรมการประเมิน  
 3. วิธีการประเมิน 
 ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ในแต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีผลการประเมิน 

การพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  …  

 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ........................................................นามสกุล..........................................ต าแหน่ง..............................  
สถานศึกษา................................................................... สังกัด.... ............................................................ 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท 
 

ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                        

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการบริหารวชิาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑผ์่าน 

ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มาตรฐานการเรียนรู้ของผูเ้รยีน โดยมีแผนพัฒนา 

ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลมุภารกจิหลัก 
ของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจ าเป็น 
ของผู้เรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง มีกระบวนการที่ถูกต้อง  
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน 
การเรยีนรู้ของผู้เรียนและมีการด าเนินการตามแผน  

1.2 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ปรับประยกุต์หลักสตูรสถานศึกษา ให้มคีวาม

ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน และท้องถิ่น 
โดยมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตร หลักสูตรมีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน 
คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้าง เวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา แนวด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ มีการน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนรู้  

    

PA 2/บส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

มีการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร มีการน าผลการ
นิเทศ ติดตาม และการประเมินผล การใช้หลักสูตร 
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร 

1.3 การพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัและปฏิบัติการสอน 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีน 
เป็นส าคญัและปฏิบัติการสอน ครมูีการเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน ปรับประยุกต ์
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล  
จัดกระบวนการเรียนรูต้ามแผนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผล น าผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

1.4 การส่งเสรมิ สนับสนุน การพฒันาหรือการน าสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหรือการน าสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลกัสูตรก าหนด ครู  
และนักเรียนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บรรลุตามวตัถุประสงค์ มีการตดิตาม
ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มีการรายงานผลและน าไปปรับปรงุ  

1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจดั 
การเรยีนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
         นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการเรยีนรู้ของครู มีการส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางวิชาชีพ และมีการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปญัหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และน าผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ของสถานศึกษา 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
2.1 การบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 การบริหารจดัการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2.2 การบริหารกิจการผูเ้รียนและการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน  
 การบริหารกิจการผูเ้รยีนและการส่งเสริมพัฒนา

ผู้เรยีน มีสารสนเทศและแผนปฏิบตัิการเกี่ยวกับ 
การบริหารกิจการผู้เรียน ประชุมช้ีแจงบุคลากร มอบหมายงาน 
มีกรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผูเ้รียน มีการตดิตาม และประเมินผล  
มีรายงานผลการด าเนินการและน าผลไปปรับปรุง  

2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือแกป้ัญหา 

และพัฒนาผูเ้รียน ให้มโีอกาส ความเสมอภาค  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

    

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

    

3.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  
 การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีนโยบาย กลยุทธ ์

การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

ในการพัฒนาสถานศึกษาและคณุภาพผู้เรียน  
มีแผนปฏิบตัิการเกี่ยวกับกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ภาระงานบริหาร โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า  
และมีการน าไปปฏิบัตจิริงบรรลผุลตามเป้าหมาย  

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

 บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสถานศึกษา  
โดยสร้างหรือน านวตักรรม เทคโนโลยดีิจิทัล 
มาประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาสถานศกึษาและผูเ้รียน  
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างการมสี่วนร่วม ในการบริหาร 
การเปลีย่นแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา  
ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

     

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     
4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 สร้างความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรยีน 

ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชน และเครือข่าย เพื่อแก้ปญัหาและพัฒนา 
การเรยีนรู้ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม ช่วยเหลือ 
และพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา  
 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 

ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใหบ้ริการดา้นวิชาการ 
แก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผูเ้รยีน สถานศึกษา  
และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู้ 
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

5.2 การน าความรู้ ทักษะ ท่ีไดจ้ากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

 มีการน าความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัตจิรงิ มีการติดตาม
ประเมินผล และมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหาร 
และน าผลไปปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (40 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)       

 พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
  พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงปริมาณ 

ได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

   2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
  พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน ครู และสถานศึกษา ได้ตามข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

                                                   (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
       (..................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. ....  
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
 

1. จุดเด่น  
............................................................................................................................. .......................................

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

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

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

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

2. จุดที่ควรพัฒนา 
......................................................................................... ...........................................................................

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

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

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

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

3. ข้อคิดเห น 
............................................................................................................................. .......................................

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

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

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

................................................................... ...........................................................................................................  
 
 
                                            (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 

                (..................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 

 วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ....................................................นามสกุล..............................................ต าแหน่ง..............................  
สถานศึกษา................................................................ สังกัด.................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท 
 

ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                            

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการบริหารวชิาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑผ์่าน 

ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มีการแก้ไขปัญหามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยมแีผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลมุภารกจิหลักของสถานศกึษา มีการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
มีกระบวนการที่ถูกต้อง และผู้ทีเ่กีย่วข้องมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูข้องผู้เรียน 
และมีการด าเนินการตามแผน  

    

1.2 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสตูรสถานศึกษา มคีวามทันสมยั สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มอีงค์ประกอบถูกต้อง 
ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์จดุมุ่งหมาย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ โครงสร้าง เวลาเรยีน ค าอธิบายรายวิชา  
แนวด าเนินการจดัการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล  

    

  

PA 2/บส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

การเรียนรู้ มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง  
ในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร  
มีการน าผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 
การใช้หลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

     

 

1.3 การพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัและปฏิบัติการสอน 

 มีการแก้ไขปัญหากระบวนการจดัการเรียนรู ้
ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญและปฏิบัตกิารสอน ครูมีการเตรยีม 
การจดัการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู ้
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล น าผลไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

    

1.4 การส่งเสรมิ สนับสนุน การพฒันาหรือการน าสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหรือการน าสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 
ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บรรลุตามวตัถุประสงค์ มีการตดิตาม
ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มีการรายงานผลและน าไปปรับปรงุ  

    

1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจดั 
การเรยีนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 นิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการ
เรียนรู้ของครู แก้ไขปัญหาโดยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในสถานศึกษา อยา่งเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปญัหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และน าผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
2.1 การบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 การบริหารจดัการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

    

2.2 การบริหารกิจการผูเ้รียนและการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน  
 การบริหารกิจการผูเ้รยีนและการส่งเสริมพัฒนา

ผู้เรยีน มีสารสนเทศและแผนปฏิบตัิการเกี่ยวกับ 
การบริหารกิจการผู้เรียน ประชุมช้ีแจงบุคลากร มอบหมายงาน 
มีกรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผูเ้รียน มีการตดิตาม และประเมินผล  
มีรายงานผลการด าเนินการและน าผลไปปรับปรุง  

    

2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน ใหม้ีโอกาส ความเสมอภาค และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

    

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

    

3.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

 การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีนโยบาย  
กลยุทธ ์การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน  
 
 

หมายเหตุ 

1 
ปฏบิัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  
มีแผนปฏิบตัิการเกี่ยวกับกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ภาระงานบริหาร โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า  
และมีการน าไปปฏิบัตจิริงบรรลผุลตามเป้าหมาย 

     

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

 บริหารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 
ในสถานศกึษา เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถานศึกษา 
โดยสร้างหรือน านวตักรรม เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสรมิ สนับสนุน สร้างการ 
มีส่วนร่วม ในการบริหารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรม 
ในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

    

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     
4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 สร้างความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรยีน 

ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ชุมชน และเครือข่าย เพื่อแก้ไขปญัหาและพัฒนา 
การเรยีนรู้ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม ช่วยเหลือ 
และพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    

4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา  
 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา  

โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ใหบ้ริการดา้นวิชาการ 
แก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผูเ้รยีน สถานศึกษา  
และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวชิาชีพ     
5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

เพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู ้
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน มีส่วนร่วมและเป็นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

     

5.2 การน าความรู้ ทักษะ ที่ไดจ้ากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจดัการสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
 มีการน าความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผล 
และมรีายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหาร และน าผล
ไปปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      

พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
  พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงปริมาณ 

ได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
 พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน ครู และสถานศึกษา ได้ตามข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

                                             (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
(..................................................................) 

 ต าแหน่ง................................................................... 
 วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
 

1. จุดเด่น  
............................................................................................................................. .......................................

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

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

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

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

2. จุดที่ควรพัฒนา 
........................................................................................................... .........................................................

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

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

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

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

3. ข้อคิดเห น 
............................................................................................................................. .......................................

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

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

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

............................................................................. .................................................................................................  
 
 
                                            (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 

                (..................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 

 วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ.........................................................นามสกุล............................................ต าแหน่ง.............................. 
สถานศึกษา....................................................... สังกัด............................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท 
 

ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                                   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการบริหารวชิาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑผ์่าน 

ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มีการริเร่ิม พัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โดยมแีผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลมุภารกจิหลักของสถานศกึษา มีการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
มีกระบวนการที่ถูกต้อง และผู้ทีเ่กีย่วข้องมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูข้องผู้เรียน 
และมีการด าเนินการตามแผน  

1.2 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสตูรสถานศึกษา มคีวามทันสมยั สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการริเร่ิม พัฒนา
และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มอีงค์ประกอบถูกต้อง 
ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์จดุมุ่งหมาย คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ โครงสร้าง เวลาเรยีน ค าอธิบายรายวิชา  
แนวด าเนินการจดัการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

การเรียนรู้ มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง  
ในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร  
มีการน าผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 
การใช้หลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

1.3 การพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัและปฏิบัติการสอน 

 มีการริเร่ิม พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการเตรียม 
การจัดการเรยีนรู้ มีการวิเคราะหผ์ู้เรยีน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อ และแหล่งเรยีนรู้ เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรูต้ามแผนพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
มีเครื่องมือในการวดัและประเมินผล น าผลไปปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู ้

1.4 การส่งเสรมิ สนับสนุน การพฒันาหรือการน าสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ริเร่ิม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการน าสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด ครูและนักเรียน
สามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
บรรลตุามวตัถุประสงค์ มีการติดตามประเมินผลการใช้
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มีการรายงานผลและน าไปปรับปรงุ  

1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจดั 
การเรยีนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 นิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการ
เรียนรู้ของครู โดยมีการริเร่ิม พัฒนา ส่งเสริม
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปญัหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และน าผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ของสถานศึกษา 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
 2.1 การบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 การบริหารจดัการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 2.2 การบริหารกิจการผูเ้รียนและการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน  
 ริเร่ิม พัฒนาการบริหารกจิการผูเ้รียนและการ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรยีน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบรหิารกิจการผูเ้รียน ประชุมช้ีแจงบุคลากร 
มอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 
และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรยีน มกีารติดตาม  
และประเมินผล มีรายงานผลการด าเนินการ 
และน าผลไปปรับปรุง  

2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ริเร่ิม พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

ให้มีโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

    

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

    

3.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

 การบริหารจดัการสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ 
เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก 
ในการริเร่ิม พัฒนา สถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

มีแผนปฏิบตัิการ สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงาน
บริหาร โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และมี
การน าไปปฏิบัติจริงบรรลผุลตามเป้าหมาย 

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 บริหารการเปลีย่นแปลงและนวตักรรมในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยริเร่ิม พัฒนา สร้างหรือน า
นวัตกรรม เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
และผูเ้รียน ส่งเสริม สนบัสนุน สรา้งการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา  

ให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

     

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     
4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 ริเร่ิม พัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์

กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน  

4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา  
 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา  

โดยริเร่ิม พัฒนา ประสานความรว่มมือกับชุมชน 
และเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา  
เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

    

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู้ 
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 
ปฏบิัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

5.2 การน าความรู้ ทักษะ ท่ีไดจ้ากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

 มีการน าความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผล 
และมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหาร และน าผล 
ไปปรับปรุง 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู 

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน) 
 

     

พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

  2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
   พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงปริมาณ 

ได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
   พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน ครู และสถานศึกษา ได้ตามข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

                                             (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
             (..................................................................) 

   ต าแหน่ง................................................................... 
   วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................... 
 
1. จุดเด่น  

......................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................  
............................................................................................................ .................................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

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

 
3. ข้อคิดเห น 

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

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

 ต าแหน่ง................................................................... 
 วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(ทกุสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ.....................................................นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..............................  
สถานศึกษา............................................................... สังกัด..................................... .............................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงนิเดือน ............ บาท 
 

ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                                    

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการบริหารวชิาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑผ์่าน 

ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 มีการพัฒนามาตรฐานการเรยีนรู้ของผู้เรียน  

โดยคิดค้น ปรับเปลี่ยน แผนพฒันาที่สอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของ
สถานศึกษา มีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
ของผู้เรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง มีกระบวนการที่ถูกต้อง  
และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน 
การเรยีนรู้ของผู้เรียนและมีการด าเนินการตามแผน  
เป นแบบอย่างท่ีดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

1.2 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสตูรสถานศึกษา มคีวามทันสมยั สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการคิดค้น 
ปรับเปลี่ยน การจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา  
มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน คอื มีวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมาย คณุลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง 
เวลาเรยีน ค าอธิบายรายวิชา แนวด าเนินการจัดการเรยีนรู้  

    

PA 2/บส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ มกีารน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ 
ติดตาม การใช้หลักสูตร มีการน าผลการนิเทศ ติดตาม 
และการประเมินผลการใช้หลักสตูรมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา เป นแบบอยา่งที่ดี  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

1.3 การพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัและปฏิบัติการสอน 

 มีการคิดคน้ ปรับเปลี่ยน กระบวนการจัด 
การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและปฏิบตัิการสอน  
ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะหผ์ู้เรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู ้
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  
น าผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรู้  
เป นแบบอย่างท่ีดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

1.4 การส่งเสรมิ สนับสนุน การพฒันาหรือการน าสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนการน าสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด ครูและนักเรียนสามารถ 
ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
บรรลตุามวตัถุประสงค์ มีการติดตามประเมินผล 
คิดค้น ปรับเปลี่ยน การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการรายงานผลและน าไปปรับปรุง  
เป นแบบอย่างท่ีดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  
 

หมายเหตุ 1 
ปฏบิัติได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจดั 
การเรยีนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม  

และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยส่งเสรมิ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถให้ค าปรึกษากับ
ผู้อื่นได้ 

1.6 การศึกษา วิเคราะห ์วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 การศกึษา วิเคราะห ์วิจยั เพื่อแกป้ัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และน าผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เป นแบบอย่างท่ีดี  

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     
2.1 การบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 บริหารจัดการสถานศึกษา ดา้นงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป นแบบอย่างท่ีดี  

2.2 การบริหารกิจการผูเ้รียนและการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน  
 คิดค้น ปรับเปลี่ยนการบรหิารกจิการผู้เรียน 

และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบตัิการ
เกี่ยวกับการบรหิารกิจการผูเ้รียน ประชุมชี้แจงบุคลากร 
มอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง  
และจัดกจิกรรมช่วยเหลือผู้เรียน มีการติดตาม 
และประเมนิผล มรีายงานผลการด าเนินการ และน าผล 
ไปปรับปรุง เป นแบบอย่างท่ีดี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีน 
ให้มีโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

     

 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม     

3.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  
 คิดค้น ปรับเปลีย่นการบริหารจดัการสถานศกึษา  

โดยมีกลยุทธ ์เครื่องมือ หรือนวตักรรมทางการบรหิารเชิงรุก 
ในการพัฒนาสถานศึกษาและคณุภาพผู้เรียน  

มีแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงาน
บริหาร โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และมีการ
น าไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย เป นแบบอย่างที่ดี 
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อืน่ได้ 

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรมในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยคิดคน้ ปรับเปลี่ยน  
สร้างหรือน านวัตกรรม เทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศกึษาและผูเ้รียน ส่งเสริม สนับสนุน สรา้งการ 
มีส่วนร่วม ในการบรหิารการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม 
ในสถานศกึษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถใหค้ าปรึกษากับผู้อืน่ได้ 

    

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     

 4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้างความร่วมมือ 

อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่าย  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เป นแบบอย่างที่ดี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา  
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน การจัดระบบการให้บริการ

ในสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน 
และเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา  
เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ให้แกผู่้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป นแบบอยา่งที่ดี 

     

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู ้
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน มีส่วนร่วมและเป นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป นแบบอย่างที่ดี 

5.2 การน าความรู้ ทักษะ ที่ไดจ้ากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

 มีการน าความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้ 
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาคิดค้น ปรับเปลี่ยน  
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัตจิริง มีการ
ติดตามประเมินผล และมีรายงานผลการใช้นวัตกรรม 
การบริหาร และน าผลไปปรับปรุง เป นแบบอย่างที่ดี  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อืน่ได้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน)      

 พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชงิปริมาณ (10 คะแนน)  
  พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงปริมาณ 

ได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
   พิจารณาจากการบรรลุเปา้หมายเชิงคุณภาพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน ครู และสถานศึกษา ได้ตามข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 

                                                    (ลงช่ือ)............................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
             (..................................................................) 

ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 
 
1. จุดเด่น  

.................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

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

 
3. ข้อคิดเห น 

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

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

ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ.........................................................นามสกลุ.......................................ต าแหน่ง..............................  
สถานศึกษา............................................. สังกัด.................................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท 
 

ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ   
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                                        

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการบริหารวชิาการและความเป นผู้น าทางวิชาการ     เกณฑผ์่าน 

ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 

แต่ละคน 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการพัฒนามาตรฐาน 

การเรยีนรู้ของผู้เรียน โดยมแีผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา 
มีการประเมินความต้องการจ าเปน็ของผู้เรียน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง มีกระบวนการที่ถูกต้อง  
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน 
การเรยีนรู้ของผู้เรียนและมีการด าเนินการตามแผน 
เป นแบบอย่างท่ีดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

1.2 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 สร้างการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรสถานศึกษา  

ให้มีความทนัสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
มีส่วนร่วมในการ การจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา  
มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน คอื มีวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมาย คณุลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง  
เวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา แนวด าเนินการ 
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ มีการน า 
หลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

มีการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร มีการน าผลการนเิทศ 
ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา มีการเผยแพร่และขยายผล 
ในวงวิชาชีพ เป นแบบอย่างและเป นผู้น า 

1.3 การพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญัและปฏิบัติการสอน 

 สร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด 
การเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัและปฏิบตัิการสอน  
ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะหผ์ู้เรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล  
จัดกระบวนการเรียนรูต้ามแผนพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีเครื่องมือ 
ในการวัดและประเมินผล น าผลไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ เป นแบบอย่างทีดี่  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อืน่ได้ 

1.4 การส่งเสรมิ สนับสนุน การพฒันาหรือการน าสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ส่งเสริม สนับสนุนการน าสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด ครูและนักเรียนสามารถ ใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ มีการตดิตามประเมินผลสร้างการเปลี่ยนแปลง
การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มีการรายงานผลและน าไปปรับปรุง มีการเผยแพร่ 
และขยายผลในวงวิชาชีพ เป นแบบอย่างและเป นผู้น า 

1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจดั 
การเรยีนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

      สร้างการเปลี่ยนแปลงการนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม และประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป นแบบอย่างที่ดี  
และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อืน่ได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อแก้ปญัหาและพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้ เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และน าผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการเผยแพร่ 
ขยายผลและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ  
เป นแบบอย่างและเป นผู้น า 

     

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา     

2.1 การบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 บริหารจัดการสถานศึกษา ดา้นงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป นแบบอย่างท่ีดี 

2.2 การบริหารกิจการผูเ้รียนและการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียน  
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการผู้เรียน 

และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีสารสนเทศ 
และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารกิจการผู้เรียน 
ประชุมช้ีแจงบุคลากร มอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียน 
เครือข่ายผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน  
มีการตดิตาม และประเมินผล มีรายงานผล 
การด าเนินการและน าผลไปปรับปรุง  
และเป นแบบอย่างท่ีดี 

2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีโอกาส ความเสมอภาค 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  
และนวัตกรรม 

     

3.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

     สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ เครื่องมือ หรือนวัตกรรม 
ทางการบริหารเชิงรุก ในการพัฒนาสถานศึกษา 
และคุณภาพผู้เรียน มีแผนปฏบิัติการ สอดคล้องกับ 
มาตรฐานภาระงานบริหาร โดยค านึงถึงประโยชน์ 
และความคุ้มคา่ มีการน าไปปฏิบัตจิริงบรรลผุลตามเป้าหมาย 
เป นแบบอย่างท่ีดี และสามารถให้ค าปรึกษากับผู้อื่นได้ 

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

      บรหิารการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา โดยสรา้งหรือน านวตักรรม เทคโนโลยีดิจิทลั
มาใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสถานศึกษา
และผูเ้รียน ส่งเสริม สนบัสนุน สรา้งการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา 
ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  
เป นแบบอย่างที่ดี และสามารถใหค้ าปรึกษากับผู้อืน่ได้ 

    

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย     

4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน  

ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชุมชน และเครือข่าย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา 
การเรยีนรู้ เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม ช่วยเหลือ 
และพัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
เป นแบบอย่างที่ดี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน หมายถึง 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา  
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบ 

การให้บริการในสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน  
และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่ผูเ้รียน สถานศึกษา และชุมชน 
และเสรมิสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น เป นแบบอย่างที่ดี 

     

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู้ 
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป นผู้น า 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป นแบบอย่างที่ดี 

5.2 การน าความรู้ ทักษะ ท่ีไดจ้ากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

 มีการน าความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาสร้างการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัตจิริง  
มีการตดิตามประเมินผล และมรีายงานผลการใช้
นวัตกรรมการบริหาร และน าผลไปปรับปรุง  
เป นแบบอย่างท่ีดี ให้ค าปรึกษากับผู้อื่น และเป นผู้น า 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้
ต่ ากว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบตัิได ้

ต่ ากว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 
ที่คาดหวัง 

 

1. วิธีด าเนินการ (20 คะแนน) 
 

     

 พิจารณาจากการด าเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลง  
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ตามต าแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู  
   และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
  พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงปริมาณ 

ได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

 2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
  พิจารณาจากการบรรลเุป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ และปรากฏผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน ครู และสถานศึกษา ได้ตามข้อตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 
 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 
 

ราย (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... 
 
1. จดุเด่น  

............................................................................................................................. .......................................
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................ ......................................................................................................  
 
2. จุดที่ควรพัฒนา 

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

 
3. ข้อคิดเห น 

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

                                          (ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน 
           (..................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................... 
      วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
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- PA 3/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....................  

 

(ระหว่างวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. .........ถึงวนัที่.... .....เดือน..............................พ.ศ. ........) 
 

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ...........................................นามสกุล..................................ต าแหน่ง.......................................................... 
วิทยฐานะ.................................... สถานศึกษา.....................................สังกัด.....................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... อัตราเงินเดือน ......... บาท  
 

ภาระงาน     เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด     ไมเ่ป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ผลการประเมิน 
การประเมินข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน 
คะแนนเต ม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

60    เกณฑผ์่านต้องได้คะแนน 
จากกรรมการแตล่ะคน  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน ครู ละสถานศึกษา 

40    

รวม     
 
 

สรุปผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน จากกรรมการ 3 คน     ผ่านเกณฑ์     ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

  (..........................................)                                (........................................) 
   วันที่....เดือน..............พ.ศ. ...                               วันที่....เดือน..............พ.ศ. ... . 

 

 
 

PA 3/บส 

ส าหรับกรรมการประเมิน PA 
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ค าช้ีแจงการด าเนินการประเมินเพื่อใหม้ีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

ค าชี้แจงการด าเนนิการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) หมวด 7 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไม่ครบ 
ตามจ านวนรอบการประเมินที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 แล้วแต่กรณี สามารถน าผลการปฏิบัติงาน  
ด้านที่ 3 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552  
มารายงานรวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ดังนั้น เพื่อให้มี 
ความชัดเจนในการด าเนินการประเมินดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงมีมติให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ด าเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หากมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถน ามานับรวมกับ
ผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี้ 
 

ก. การยื่นค าขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที ่30 กันยายน 2566) 
กรณีผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์จะน าผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพ่ือนับรวมกับ
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 

1. ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ด าเนินการประเมินผลการพัฒนา 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 17/2552 ที่ได้ก าหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่า
ระดับคุณภาพท่ีได้เป็นคะแนนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 - 0524 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3  
หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนา
คุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว 

2. น าผลการประเมินตามข้อ 1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 
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          (1) ผลการพัฒนาคณุภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับผูเ้รียน 
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  
    1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1.3 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผู้เรียน  
    1.4 ผลการทดสอบ o-net หรอื NT หรือ LAS  
         และหรือผลการทดสอบอืน่ๆของระดับชาต ิ
         ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา  
    1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  
    1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มเสี่ยงและกลุม่   
         ที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

………………………… 
………………………… 

 
(6) 
(6) 

ไม่ประเมิน 
(6) 
 
 

(5) 
(5) 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

2. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับครู  
    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
   2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
   2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
   2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
        ของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 
 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 
ไม่ประเมิน 

(8) 
 

 
 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
    2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
    2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
         ของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 

ไม่ประเมิน 
(6) 
(5) 
(5) 
 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

3. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับสถานศึกษา  
   3.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา     
   3.2 ผู้บริหารหรือสถานศึกษาไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกยีรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมาณและสภาพของงาน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป ผลการประเมิน              ผ่านเกณฑ ์        ไม่ผ่านเกณฑ ์
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……  

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์           ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

ข. การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
กรณีผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์จะน าผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพ่ือนับรวมกับ
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 

1. ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ด าเนินการประเมินผล การพัฒนา 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในคู่มือการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว 17/2552 ที่ได้ก าหนดระดับคุณภาพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่า
ระดับคุณภาพที่ได้เป็นคะแนนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 - 
0524 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยเปรียบเทียบผลการพัฒนาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
( ด ้า น ที ่ 3  
หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลการพัฒนาคุณภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา (ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐานะ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว 

2. น าผลการประเมินตามข้อ 1 มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรายงานผลการประเมิน ดังนี้ 
           (1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับผูเ้รียน  

    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  

    1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    1.3 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผู้เรียน  

    1.4 ผลการทดสอบ o-net หรอื NT หรือ LAS  

         และหรือผลการทดสอบอืน่ๆของระดับชาต ิ

         ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 

    1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  

    1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มเสี่ยงและกลุม่   

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

(6) 

(6) 

ไม่ประเมิน 

(6) 

 

 

(5) 

(5) 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

……… 
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         ที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

    (2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……  

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……  

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์           ไม่ผา่นเกณฑ ์

                                                                                                                

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

2. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับคร ู
   ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
   2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ  
   2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
   2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
        ของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 
 
 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 
 

ไม่ประเมิน 
(8) 

ไม่ประเมิน 
(8) 
 

 
 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
    2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
    2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
         ของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 
ไม่ประเมิน 

(6) 
(5) 
(5) 
 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

3. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับสถานศึกษา  
   3.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา     
   3.2 ผู้บริหารหรือสถานศกึษาได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมาณและสภาพของงาน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป มีผลการประเมิน                  ผ่านเกณฑ ์           ไม่ผ่านเกณฑ ์

ว 17/2552 
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ส่วนท่ี 4 การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐาน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

4.1 การประเมินด้านท่ี 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์  การใชเ้ครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และดา้นท่ี 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
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 ค าชี้แจงการประเมิน 

ค าชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

 

การประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ก าหนดให้ มีการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทางการบริหาร  
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
โดยจ าแนกเป็น 3 สังกัด มีองค์ประกอบการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน   

และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 

2. องค์ประกอบการประเมิน 
การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร คะแนนเต ม 40 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
(1) มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(2) มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน 
(3) มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน 
(4) มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ 
(5) มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน 
(6) มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
(7) มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ 
(8) มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนนเต ม 

20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
(1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
(4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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3. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 
 
 

4. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม  

ทางการบริหาร โดยพิจารณาจาก 
 1) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอ
ได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในช่วงที่ด ารงต าแหน่งหรือด ารงวิทยฐานะ 
แล้วแต่กรณี  

 2) การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม 
ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษาที่เสนอในข้อ 1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  
และผลลัพธ์ที ่เก ิดขึ ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที ่ส ่งผลต่อคุณภาพผู ้เร ียน ครู  
และสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้น าเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา โดยพิจารณาจาก ผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้น าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ผ่านการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
วิทยฐานะช านาญการ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 65 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
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แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกวิทยฐานะ) 

แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกวิทยฐานะ) 

 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป นวิทยฐานะ......................................................................... 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป  

 ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว .........................................นามสกุล…………..……............................ อายุ...........ปี  
 เลขประจ าตัวประชาชน..................................................... อายุ................ปี ปีเกษียณอายุราชการ................ 

     ต าแหน่ง.................................................... วิทยฐานะ.......................................... ต าแหน่งเลขท่ี ..................    
 สถานศึกษา........................................................... สังกัด.............................................................................. .. 

     ส่วนราชการ................................................... รับเงินเดือนอันดับ............... อัตราเงินเดือน....................บาท  
 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่..................เดือน........................ พ.ศ. ............ 
 เคยขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่.............เดือน.............. พ.ศ. ............ 

 

2.  คุณวุฒ ิ

1. มีวุฒิปริญญาตรี ..................................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................................  
จากสถาบันการศึกษา...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่.................... 

2. มีวุฒิปริญญาโท ..................................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................................               
    จากสถาบันการศึกษา...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่.................... 
3. มวีุฒิปริญญาเอก ..................................................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา...................................... 

          จากสถาบันการศึกษา...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่.................... 
 

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่..... ออกให้เมื่อวันที่.... วัน/เดอืน/ปี ที่หมดอายุ........ 
 

4.  การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน 
4.1 ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 เต็มเวลา 
 ไม่เต็มเวลา 
โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีการปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า…………   

ชั่วโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ไม่ต่ ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
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การปฏิบัติการสอน 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์) 

 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ….. 

 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ….. 

 

รอบการประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ..... 

1. ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา     
2. ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าช้ัน/ประจ าวิชา    
3. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครู
ในกิจกรรมเปดิชั้นเรียน (Open Class) 

   

4. เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 

   

5. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้ให้กับคร ู

   

6. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน    
รวมจ านวนชั่วโมง/สัปดาห ์    

 

4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
   รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ...... ระหว่างวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลการประเมินร้อยละ...... 
   รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ...... ระหว่างวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลการประเมินร้อยละ...... 
   รอบท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. ...... ระหว่างวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลการประเมินร้อยละ...... 
   ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ใช้ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 1 รอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
2 รอบการประเมิน และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ใช้ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 3 รอบการประเมิน 

   ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการหรือช านาญการพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ใช้ผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 1 รอบการประเมิน 
 

5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี 
  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ

ที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ 
  เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรณยาบรรณวิชาชีพ 

หนักกว่าภาคทัณฑ์ ในปี พ.ศ......... (วันที่......เดือน..................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดือน..................พ.ศ.........) 
ตามค าสั่ง................................ ที่...........เรื่อง .................... สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ............. พ.ศ. ............. 
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6. การใช้เงื่อนไขลดระยะเวลา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 
 ไม่ขอใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบการประเมิน การเลื่อนเงินเดือนล่าสุดติดต่อกัน 
ก่อนยื่นค าขอ และต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ไม่เคยใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลา และประสงค์จะใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาในการขอมีวิทยฐานะ 

หรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 ตามข้อ 1.1 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ.................  

วันที่ผ่านการทดสอบ....................... วันหมดอายุ ............................. (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
 “    เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ 

Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียง 
ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู” 

 ตามข้อ 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากล าบาก   
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืน ที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

 ตามข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ........................วชิาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................... 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 ตามข้อ 1.4 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 
 เคยใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาแล้ว แต่การขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้ ประสงค์จะขอใช้เงื่อนไข  

การลดระยะเวลาตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 ตามข้อ 1.1 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ.................  

วันที่ผ่านการทดสอบ....................... วันหมดอายุ ............................. (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 
 “    เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ 

Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียง 
ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู” 

 ตามข้อ 1.2 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากล าบาก  
ตั้งแต่วันที่........................... ............ ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่พิเศษ  
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

 ตามข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ........................วิชาเอก/สาขา/โปรแกรมวิชา.......................... 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

 ตามข้อ 1.4 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒวิชิาชีพชัน้ 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และไม่เคยน ามาใช้ลดระยะเวลามาก่อน 

ทั้งนี้ เงื่อนไขลดระยะเวลาดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงผู้บริหารสถานศึกษาผู้ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 
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7. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
   จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)  

หากประสงค์ใช้สิทธินับระยะเวลาทวีคูณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ในการขอมีวิทยฐานะช านาญการหรือเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้ขอได้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด........................ ตั้งแต่วันที่...................................
ถึงวันที่............. รวมเป็นเวลา........ปี.........เดือน.........วัน (ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
และสงขลา (เฉพาะพ้ืนที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นค าขอ) 

ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้สิทธินับเวลาทวีคูณตามระเบียบฯ ดังกล่าว เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มี 
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะแล้ว หากจะย้ายหรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตพ้ืนที่พิเศษจะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 

8. ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
8.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ให้สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้ 
8.1.1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา เรื่อง.................................. ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้นและน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

8.1.2 ไฟล์วีดีทัศน์การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอตามข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์  

8.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
ไฟล์วีดีทัศน์การน าเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ตามที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์  

8.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ) 
ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือให้สถานศึกษา/หน่วยงาน

การศึกษา/ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA 

8.3.1 เสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน ............... รายการ ดังนี้ 
1) ชื่อผลงาน ................................................................................................................. 
2) ชื่อผลงาน ................................................................................................................. 

8.3.2 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ได้น าไปเผยแพร่........................... 

และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
ให้ระบุชื่อวารสาร..........................เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) .............................เว็บไซต์ ..................... 
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9. การขอรับการประเมินในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เดิมมารายงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและประสงค์ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เพ่ือน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA  

9.1 การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 
     กรณีผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์จะน าผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพ่ือนับรวมกับ
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 

(1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับผูเ้รียน 
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  
    1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    1.3 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผู้เรียน  
    1.4 ผลการทดสอบ o-net หรอื NT หรือ LAS  
         และหรือผลการทดสอบอืน่ๆของระดับชาต ิ
         ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา  
    1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  
    1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มเสี่ยงและ 

กลุ่มที่มีปญัหาในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
 
………………………… 
………………………… 

 
(6) 
(6) 

ไม่ประเมิน 
(6) 

 
 

(5) 
(5) 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 

……… 
……… 

2. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับครู  
   ส าหรับผู้ขอสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
   2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
   2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
   2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
        ของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 
 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
 
 

 
 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 
ไม่ประเมิน 

(8) 
 
 

 
 

 
……… 
……… 
……… 
……… 

 
 

   ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
    2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
    2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(6) 
(5) 
(5) 
 

 
……… 
……… 
……… 
……… 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

      

9.2 การยื่นค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 
 กรณีผู้บริหารสถานศึกษาประสงค์จะน าผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

(ด้านที่ 3 หรือด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 มารายงานเพ่ือนับรวมกับ
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ดังนี้ 
 (1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดบัคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

3. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับสถานศึกษา  
   3.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา     
   3.2 ผู้บริหารหรือสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมาณและสภาพของงาน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป มีผลการประเมิน                  ผ่านเกณฑ์            ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……  

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์           ไม่ผา่นเกณฑ ์

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับผูเ้รียน  

    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  

    1.2 ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

    1.3 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของผู้เรียน  

    1.4 ผลการทดสอบ o-net หรอื NT หรือ LAS  

         และหรือผลการทดสอบอืน่ ๆ ของระดับชาต ิ

         ในระดับชั้นสูงสุดของสถานศึกษา 

    1.5 ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน  

    1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มเสี่ยงและกลุม่   
         ที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 
 

 

 

(6) 

(6) 

ไม่ประเมิน 

(6) 
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(5) 
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……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

……… 
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(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 

          
 

 

รายการประเมิน 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเต ม คะแนนที่ได้ 

2. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับคร ู
   ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน กศน. 
   2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
   2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ  
   2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
   2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
        ของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 

 
 

ไม่ประเมิน 
(8) 

ไม่ประเมิน 
(8) 
 

 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

    ส าหรับผู้ขอสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    2.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของครู  
    2.2 ผลการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    2.3 ผลการเสริมสร้างวินัย  
    2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน 
         ของรัฐและหน่วยงานเอกชน 

 
 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

 
 
ไม่ประเมิน 

(6) 
(5) 
(5) 
 

 
 

……… 
……… 
……… 
……… 

3. ผลการพัฒนาท่ีเกดิกับสถานศึกษา  
   3.1 ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา     
   3.2 ผู้บริหารหรือสถานศกึษาได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 
………………………… 
  ……………………… 

 
ไม่ประเมิน 

(8) 

 
……… 
……… 

4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น  ………………………… ไม่ประเมิน ……… 
5. ปริมาณและสภาพของงาน ………………………… (8) ……… 

รวมคะแนน 60 ……   

สรุป มีผลการประเมิน                  ผ่านเกณฑ ์           ไม่ผ่านเกณฑ ์

การพัฒนางานตามข้อตกลง เกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวันท่ี...... ถึงวันท่ี……  

ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 
ระหว่างวนัท่ี...... ถึงวันท่ี……  

กรรมการคนที่ 1 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 2 ร้อยละ……  
กรรมการคนที่ 3 ร้อยละ……  

                                สรุป ผลการประเมิน      ผ่านเกณฑ์           ไม่ผา่นเกณฑ ์
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9.3 ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
9.3.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทางการบริหาร 
ให้สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลของผู้ขอเข้าสู่ระบบ DPA 

ดังต่อไปนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม

ทางการบริหาร ตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา เรื่อง........................... ซึ่งผู้ขอได้พัฒนาขึ้น
และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจริงในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF 

2) ไฟล์วีดีทัศน์การน าเสนอการพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหารตามโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เสนอในข้อ 1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  
โดยมรีูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

9.3.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
ไฟล์วีดีทัศน์การน าเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของครู หรือผลการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ตามท่ีเสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 1 ไฟล์ 

9.3.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ) 
ให้ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือให้สถานศึกษา/

หน่วยงานการศึกษา/ส่วนราชการ แล้วแต่กรณี น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA 
1) เสนอผลงานทางวิชาการ จ านวน ............... รายการ ดังนี้ 

(1) ชื่อผลงาน ................................................................................................................. 
(2) ชื่อผลงาน ................................................................................................................. 

2) ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ได้น าไปเผยแพร่.................. 

และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
ให้ระบุชื่อวารสาร..........................เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ISSN) .............................เว็บไซต์ ..................... 
 

หมายเหตุ แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ก าหนดนี้ เป็นแบบค าขอเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล
และตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนยื่นค าขอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ 
รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ก่อนน าเข้าสู่ระบบ DPA ต่อไป ซึ่งการน าเข้าข้อมูลค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระบบ DPA 
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แบบประเมินด้านท่ี 1 และดา้นท่ี 2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรยีนรู้ พัฒนาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

สุขภาวะ หรือความเป็นอยู่ของผู้เรยีน 
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการได้ตรงจดุหรือตรงกบัความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผูเ้รียน 

    5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปญัหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดตี่อผูเ้รียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 

2) เป็นการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผู้เรยีน 
3) ด าเนินการได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสตูรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรยีน 

 

 
 

PA 4/บส/สพฐ. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบตัิจริงของผู้เกีย่วข้อง 
2) ครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการท างาน 
3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสตูร 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนกัเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผูเ้รียน 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครไูด้แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการสอนหรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้ช้ีแนะในการพัฒนาการสอนของครู 
3) เป็นผู้น า PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของคร ู
4) แสดงให้เห็นถึงการแกป้ัญหาคณุภาพการสอนของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอน และวิธีปฏบิัติชัดเจน 

2) มีการพัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) ระบบการท างานมีความยั่งยืน (ไม่ใช่การท างานเฉพาะหน้า) 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการท างานในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้เกิดการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา  
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีการใช้เครือข่ายในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ  

จากภายนอกสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาได้รบัประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการท างาน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการท างานเป็นทีมและเรียนรูร้่วมกัน 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าในการเปลีย่นแปลงและพัฒนาสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันของคร ู  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการท างานของคร ู
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา ไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดา้นการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรยีนมีความตอ่เนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรยีนรู้ พัฒนาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
สุขภาวะ หรือความเป็นอยู่ของผู้เรยีน 

2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการได้ตรงจดุหรือตรงกบัความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสรมิผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกตใ์ช้กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 

2) เป็นการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผู้เรยีน 
3) ด าเนินการได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เหน็ถึงการริเริ่มในการพฒันาคณุภาพหลักสตูรและการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษา 

 

 
 

PA 4/บส/สพฐ. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  



- 147 - 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบตัิจริงของผู้เกีย่วข้อง 
2) ครไูด้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการท างาน 
3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสตูร 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรยีน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครไูด้แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้ช้ีแนะในการพัฒนาการสอนของครู 
3) เป็นผู้น า PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของคร ู
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีการพัฒนาคณุภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) ระบบการท างานมีความยั่งยืน (ไม่ใช่การท างานเฉพาะหน้า) 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการท างานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการน านวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีการใช้เครือข่ายในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภายนอกสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาได้รบัประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการท างานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการใช้เครือข่ายการท างาน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการท างานเป็นทีมและเรียนรูร้่วมกัน 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าในการเปลีย่นแปลงและพัฒนาสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกดิการท างานร่วมกันของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มทีส่่งผลดตี่อการท างานร่วมกันของคร ู  
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกันของครูในสถานศึกษา ไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดา้นการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรยีนมีความตอ่เนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
   ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรยีนรู้ พัฒนาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
สุขภาวะ หรือความเป็นอยู่ของผู้เรยีน 

2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการได้ตรงจดุหรือตรงกบัความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการส่งเสริมผู้เรยีนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสรมิผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  

จนไดผ้ลดียิ่งขึ้น 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 

2) เป็นการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผู้เรยีน 
3) ด าเนินการได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคณุภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศกึษา 
 5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลกัสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

 

PA 4/บส/สพฐ. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบตัิจริงของผู้เกีย่วข้อง 
2) ครไูด้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการท างาน 
3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสตูร 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครแูละนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครไูด้แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้ช้ีแนะในการพัฒนาการสอนของครู 
3) เป็นผู้น า PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของคร ู
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศกึษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีการพัฒนาคณุภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) ระบบการท างานมีความยั่งยืน (ไม่ใช่การท างานเฉพาะหน้า) 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีการใช้เครือข่ายในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภายนอกสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาได้รบัประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการท างานเป็นทีมและเรียนรูร้่วมกัน 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าในการเปลีย่นแปลงและพัฒนาสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 155 - 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา ไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดา้นการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  



- 158 - 

 

- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนว่าสามารถปฏิบัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรยีนรู้ พัฒนาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
สุขภาวะ หรือความเป็นอยู่ของผู้เรยีน 

2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการได้ตรงจดุหรือตรงกบัความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการสง่เสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

  5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผูเ้รยีนจนเป็นที่ประจักษ ์

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 

2) เป็นการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผู้เรยีน 
3) ด าเนินการได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสตูร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ในการพัฒนาผู้เรยีน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/สพฐ. 
 ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบตัิจริงของผู้เกีย่วข้อง 
2) ครไูด้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสอนหรือการท างาน 
3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสตูร 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงให้กับครู นกัเรียน หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ (Mentor Coaching) 
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ครไูด้แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้ช้ีแนะในการพัฒนาการสอนของครู 
3) เป็นผู้น า PLC ในกระบวนการพัฒนาการสอนของคร ู
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงให้กับครู นกัเรียน หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน 

2) มีการพัฒนาคณุภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) ระบบการท างานมีความยั่งยืน (ไม่ใช่การท างานเฉพาะหน้า) 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจดัการเชิงระบบของสถานศกึษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงในสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาองค์กรการเรยีนรู้ของสถานศกึษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 
2) มีการใช้เครือข่ายในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภายนอกสถานศึกษา 
3) สถานศึกษาได้รบัประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) มีการท างานเป็นทีมและเรียนรูร้่วมกัน 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าในการเปลีย่นแปลงและพัฒนาสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อผลลัพธ์การท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทและสภาพของครูและนักเรียน  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา ไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่ง  
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดา้นการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
   ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินด้านท่ี 1 และดา้นท่ี 2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.......................................................................... .... สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรยีนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผูเ้รียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผูเ้รียน 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  

หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 
2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผูเ้รียน 
3) ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลกัสูตร กิจกรรมเสริมการเรยีน การสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียน การสอน ได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรยีน 

 

 

PA4 /บส/สอศ. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลใหผู้้เรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่พัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผูเ้รียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครไูด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3)  เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนของคร ู
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาคณุภาพการสอนของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการท างานในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้เกิดการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลต่อคณุภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย  

ที่ท าให้สถานศึกษาไดร้ับประโยชน์จากความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน และเครือข่าย 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการท างาน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

สถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการท างานของคร ู
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ผู้ปกครองหรอืสถานประกอบการ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน) 
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  
2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดา้นการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  

อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  
3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน  

เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียนมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด………………… ................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด.. ................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลโดยตรง 
3) ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการประยุกต์ใช้กิจกรรม หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการสง่เสรมิผูเ้รยีน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  

หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียน การสอน 
2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผูเ้รียน 
3) ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลกัสูตร กิจกรรมเสริมการเรยีน การสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เหน็ถึงการริเริ่มในการพฒันาคณุภาพหลักสตูรและการเรยีนการสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียน  

การสอนของสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/สอศ. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกีย่วข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลใหผู้้เรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรยีน 
5) แสดงให้เหน็ถึงผลของการรเิริม่ในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครไูด้แลกเปลีย่นเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการท างานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการน านวัตกรรม หรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 



- 173 - 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย  

ทีท่ าให้สถานศกึษาได้รบัประโยชน์จากความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน และเครือข่าย 
       4) แสดงให้เห็นถึงการริเริม่ในการใช้เครือข่ายการท างานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการใช้เครือข่ายการท างาน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เหน็ถึงการมีภาวะผู้น าและเปน็ผูต้ามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกดิการท างานร่วมกันของคร ู
5) แสดงให้เหน็ถึงผลการรเิริ่มทีส่่งผลดตี่อการท างานร่วมกันของคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



- 174 - 

 

 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ผู้ปกครองหรอืสถานประกอบการ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน) 
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะด้านการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน เช่น 
ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง ทักษะการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน เป็นต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคณุภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด............................................................. ...... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย   

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

แบบประเมนิต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด............................... .................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรยีนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการส่งเสรมิผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จนได้ผลดียิ่งขึ้น 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 

2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผูเ้รียน 
3) ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลกัสูตร กิจกรรมเสริมการเรยีนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคณุภาพหลกัสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศกึษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

และการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

 

 

PA 4/บส/สอศ. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 

ที่ส่งผลใหผู้้เรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครไูด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศกึษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถงึการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที ่7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย  

ที่ท าให้สถานศึกษาไดร้ับประโยชน์จากความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน และเครือข่าย 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เหน็ถึงการมีภาวะผู้น าและเปน็ผูต้ามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เหน็ถึงการปรับเปลีย่นวธิีการใหม ่ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานรว่มกนัของคร ู
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ผู้ปกครองหรอืสถานประกอบการ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน) 
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดา้นการเรียนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที ่2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด.................................. ................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสรมิผูเ้รยีนในด้านการเรยีนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 

  3) ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีน 

4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การส่งเสริมผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสรา้งการเปลี่ยนแปลงให้กบัผูเ้รยีนจนเป็นที่ประจกัษ์ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียน การสอน 

2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน 
3) ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสริมการเรียน การสอน หรือ สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ในการพัฒนาผู้เรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/สอศ. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลใหผู้้เรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงให้กับครู นกัเรียน  

หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครไูด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน  หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจดัการเชิงระบบของสถานศกึษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงในสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาองค์การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย  

ที่ท าให้สถานศึกษาไดร้ับประโยชน์จากความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน และเครือข่าย 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความรว่มมือของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เหน็ถึงการมีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อผลลัพธ์การท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ผู้ปกครองหรอืสถานประกอบการ 

หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และชุมชน) 
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะดา้นการเรียนรู้ หรือพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะในการท างาน (Cross - functional Skills) ของผู้เรียน  
เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยาว 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอน หรือทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร  
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  

3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรยีน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด............................... .................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ     
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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แบบประเมินด้านท่ี 1 และดา้นท่ี 2 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน. 
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 
 

 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการ 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด................................................. .................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับผลโดยตรง 
3) ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีนหรือผู้รับบริการ 
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผูเ้รียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรยีน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน 
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอน 

2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผูเ้รียน 
3) มีการด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสตูร กิจกรรมเสรมิการเรยีน การสอน หรือ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียน การสอนของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรยีน 

 

 
 

PA 4/บส/กศน. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลกัสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนกัเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผูเ้รียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครไูด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถงึการแก้ปัญหาคณุภาพการสอนของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการท างานในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพือ่ให้เกิดการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลต่อคณุภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมอืกับชุมชนและเครือข่าย ท่ีท าใหส้ถานศึกษา 

ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย 
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายการท างาน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันของคร ู  
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการท างานของคร ู
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน  

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสมรรถนะด้านการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านรา่งกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (Cross – functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจดัการ ทักษะเฉพาะทาง 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอนหรือ ทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสูตร 
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในสถานศึกษา  
3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกบัผูม้ีส่วนได้สว่นเสยีในการพัฒนาผูเ้รียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศกึษา.............................................................................. สังกัด..................................... .............................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน   
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

สังกัดส านักงาน กศน. 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด............................... .................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการส่งเสรมิผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีนหรือผู้รับบริการ 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสรมิผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกตใ์ช้กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียน การสอน 

2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผูเ้รียน 
3) มีการด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสตูร กิจกรรมเสรมิการเรยีน การสอน หรือ สื่อ 

วัสดุ อปุกรณ์ เครื่องมอื ในการเรียน การสอนไดส้อดคล้องกบัสภาพผูเ้รียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เหน็ถึงการริเริ่มในการพฒันาคณุภาพหลักสตูรและการเรยีนการสอนของสถานศกึษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 

 

 
 

 

PA 4/บส/กศน. 
ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลกัสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรยีน 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครไูด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการท างานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการน านวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมอืกับชุมชนและเครือข่าย ท่ีท าใหส้ถานศึกษา 

ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย 
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการท างาน เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริม่ในการใช้เครือข่ายการท างาน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกดิการท างานร่วมกันของคร ู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มทีส่่งผลดตี่อการท างานร่วมกันของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสมรรถนะด้านการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านรา่งกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (Cross – functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจดัการ ทักษะเฉพาะทาง 
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
  5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผูเ้รียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา  
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอนหรือ ทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร 
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในสถานศึกษา  
3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาผู้เรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด..................................................... .............. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน     
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                                          ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

    ต าแหน่ง................................................................... 
       วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด............................... .................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 
 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 
2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรยีนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีนหรือผู้รับบริการ 
4) แสดงให้เหน็ถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จนได้ผลดียิ่งขึ้น 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน  
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียน การสอน 

2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผูเ้รียน 
3) มีการด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสตูร กิจกรรมเสรมิการเรยีน การสอน หรือ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียน การสอนได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา 
    5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 

ส าหรับกรรมการประเมิน  

PA 4/บส/กศน. 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลใหผู้้เรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรยีนการสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศกึษ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคณุภาพของระบบการท างานอยา่งต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ที่ท าให้สถานศึกษา 

ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงใหเ้ห็นถึงการมีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการท างานร่วมกัน

ของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คณุลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสมรรถนะด้านการเรียนรู้ หรือพัฒนาการดา้นรา่งกาย จิตใจ  
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (Cross - functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจดัการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอนหรือ ทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร 
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในสถานศึกษา  
3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาผู้เรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด............................... .................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ     
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 4/บส ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

แบบประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
สังกัดส านักงาน กศน. 

 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล................................. ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด..................... .............................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

1 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ 
3 คะแนน เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ 

4 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ 

5 คะแนน 
เมื่อปรากฏชดัเจนว่าสามารถปฏิบตัิตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ  
และปรากฏชัดเจนวา่สามารถปฏบิัติตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป นส าคัญ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ส่งเสรมิผูเ้รียนในดา้นการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์  
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้บัผลโดยตรง 
3) ด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ได้ตรงเป้าประสงค์ หรือตรงกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรยีนหรือผู้รับบริการ 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการสง่เสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงให้กับผูเ้รียนจนเป็นท่ีประจักษ ์

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร กิจกรรมเสรมิการเรียนการสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ในการเรยีนการสอน 

2) มีการสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ให้กับผูเ้รียน 
3) มีการด าเนินการปรับปรุง พัฒนา หลักสตูร กิจกรรมเสรมิการเรยีนการสอนหรือ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและบริบทสถานศึกษา 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสตูร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ในการพัฒนาผู้เรยีน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงให้กับครู นกัเรียน หรือสถานศึกษา 

 

PA 4/บส/กศน. 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ตัวช้ีวัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน  
 

เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 
1) เสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีการพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนหรือการท างาน 
3) ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง  

ที่ส่งผลใหผู้้เรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาสมรรถนะครูและนักเรียน 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน   หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ชี้แนะ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ด าเนินการให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน หรือการท างานร่วมกัน 
2) เป็นผู้น าในการวางแผนพัฒนาตนเองของครู 
3) เป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน  หรือสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ  
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) พัฒนาคุณภาพของระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนากระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการท างานของสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานศึกษามคีวามชัดเจนและไปถึงได ้
2) การท างานของสถานศึกษามลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
3) มีการน านวัตกรรมหรือเครื่องมอืบริหารจดัการมาประยุกต์ใช้  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพฒันาองค์กรการเรยีนรู้ของสถานศกึษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย 
2) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3) ด าเนินการประสานความร่วมมอืกับชุมชนและเครือข่าย ท่ีท าใหส้ถานศึกษา 

ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย 
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ของสถานศึกษา 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ท างานเป็นทีมและเรยีนรู้ร่วมกนั 
2) กระบวนการท างานเน้นการมีสว่นร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
3) แสดงให้เห็นถึงการมีภาวะผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาสถานศึกษา  
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการท างานร่วมกันของครู 
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ท่ีดียิ่งต่อผลลัพธ์การท างานของครู 
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ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
 

1 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 1 ข้อ จาก 5 ข้อ 

2 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 2 ข้อ จาก 5 ข้อ 

3 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 3 ข้อ จาก 5 ข้อ 

4 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจน 4 ข้อ จาก 5 ข้อ 

5 คะแนน เมื่อปฏิบัตไิดห้รือปรากฏผลชัดเจนท้ัง 5 ข้อ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการพัฒนางาน  
2) เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา  
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  
4) เกิดขึ้นจากผลการปฏิบตัิร่วมกนัของครูในสถานศึกษา และเครือข่าย 
5) เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะพื้นฐานของผู้เรียน เช่น การสื่อสาร การเรียนรู้ คณุลักษณะที่พึงประสงค์  
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด เป็นต้น  

2) คุณภาพชีวิต หรือสมรรถนะด้านการเรยีนรู้ หรือพัฒนาการด้านรา่งกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน  

3) การบูรณาการทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต (Cross - functional Skills)  
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนการ ทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  
ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เปน็ต้น  

4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลการพัฒนา ไม่ใช่เฉพาะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง  
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ทักษะการสอนหรือ ทักษะวิชาการ หรือทักษะการจัดการเกี่ยวกบัหลักสตูร 
และการเรียนการสอน  

2) การเรียนรูร้่วมกันของครูในสถานศึกษา  
3) ทักษะการท างานเป็นทีม และความรักสามัคคีในองค์กร  
4) ภาวะผู้น าร่วมของครูในการพฒันาสถานศึกษา  
5) ความทุ่มเท เสียสละ และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ คะแนน 

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
2) การท างานของครูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
3) ปรากฏผลการท างานร่วมกันระหว่างครูกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาผู้เรียน  
4) ปรากฏผลการพัฒนาสถานศึกษาจากความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ 
5) การยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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แบบสรุปผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
 

ผู้ขอรับการประเมิน 
ชื่อ.............................................นามสกุล...................... ........... ต าแหน่ง..............................................................  
สถานศึกษา.............................................................................. สังกัด............................... .................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ............. บาท 

 

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 2.5) 

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรยีนเป็นส าคัญ    
2. มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคณุภาพผู้เรียน    
3. มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน    
4. มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ    
5. มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน    
6. มุ่งนวัตกรรมการท างานอย่างสร้างสรรค์    
7. มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ    
8. มุ่งสร้างภาวะผู้น าร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย    

รวมคะแนน   
 

                          ผลการพิจารณา            ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา คะแนน 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
(คะแนน x 5) 

1. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจดัการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

  

2. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน   
3. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพครูในสถานศึกษา   
4. ผลงานหรือผลการปฏิบตัิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   

รวมคะแนน   
 

                      ผลการพิจารณา          ผ่าน     ไม่ผ่าน 
 

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

ต าแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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4.2 การประเมินด้านท่ี 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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ค าชี้แจงการประเมิน 

ค าชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
 

การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  
การประเมินและการให้คะแนน จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน จ านวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ (20 คะแนน) 
 1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ (15 คะแนน) 

  1) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 2) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ (10 คะแนน) 
1.4 การจัดท า การพิมพ์ รูปเล่ม และการเผยแพร่ (5 คะแนน) 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 
2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในวงวิชาชีพ ต้องสามารถปรับเปลี่ยน และสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการและวงวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 
2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณา
ประเมินตามองค์ประกอบข้อ 1 

1) วิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ตามมาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
   2) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวน 1 รายการ ในรูปแบบไฟล์ PDF  
   3) วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่ งเป็นผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา และนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน จ านวนอย่างละ 1 รายการ  ในรูปแบบไฟล์ PDF  
โดยงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี 
การอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่ง
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย  
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3. เกณฑ์การตัดสิน 
ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญและผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษ 
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แบบประเมินด้านท่ี 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
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- PA 5/บส/ชช  

 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

เลื่อนเป นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นามสกุล.................... ............................ต าแหน่ง………………….................. 
วิทยฐานะ......................................สถานศึกษา............................................สังกัด........................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท  
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)     ผู้ผ่านการประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  
 

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
   1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

1.2 แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยน  
   1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
   1.4 การจัดท า การพิมพ์ และรูปเล่ม 

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
        สถานศึกษา และชุมชน  

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
        การพัฒนาและปรับเปลี่ยนนวัตกรรม 
        การบริหารสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ... 

 

ส าหรับกรรมการประเมิน  

PA 5/บส/ชช 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 

ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เรื่อง ............................................................................................................................. ........................ 
 

 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

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

............................................................................................ ................................................................................ 
        1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงให้เห็นถึงการคิดค้น 

ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 

          1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................... ............................................. 
       1.4 การจัดท า การพิมพ์ และรูปเล่ม
........................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 

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

............................................................................................................................. ............................................... 
2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาและปรบัเปลี่ยนนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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- PA 5/บส/ชชพ 

 

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

เลื่อนเป นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
(ทุกสังกัด) 

 

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน 
 

ชื่อ.................................................นามสกุล................................................ต าแหน่ง………………….................. 
วิทยฐานะ......................................สถานศึกษา............................................สังกัด.................... ....................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตราเงินเดือน ...... บาท  
 

2. ผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)       ผู้ผ่านการประเมินต้องได้
คะแนนจากกรรมการแต่ละคน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
   1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

1.2 แสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง  
   1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
   1.4 การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
ที่อยู่ในฐานข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 

50 
(20) 
(15) 
(10) 
(5) 

 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
   2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
        สถานศึกษา และชุมชน  

2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่
และขยายผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 

50 
(25) 

 
(25) 

 

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ 100   
 

ผลการพิจารณา      ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ..... 

ส าหรับกรรมการประเมิน  

PA 5/บส/ชชพ 

PA 3/ส 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ 

 

ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................  
 

ผลงานทางวิชาการ  
 

 เรื่อง ............................................................................................................................................ ......... 
 

 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
        1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

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

............................................................................................................................. ............................................... 
1.2 ความคาดหวังในระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง  

นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
........................................................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

          1.3 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
............................................................................................................................. ............................................... 
......................................................................... ...................................................................................................  
       1.4 การจัดพิมพ์และการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 

2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ 
    2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 

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

............................................................................................................................. ............................................... 
2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เผยแพร่และขยายผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ในวงวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 

 (ลงช่ือ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน 
        (..................................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................... 
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
 

ส าหรับกรรมการประเมิน  
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 5 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0 2280 1104 - 9, 0 2280 2832 www.otepc.go.th 


