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แนวทางการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

1. การต้ังคณะกรรมการประเมินผลกการพัฒนางานตามข้อตกลง  
  ให้ผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เป็น
รายบุคคล โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้  
  1.1 ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ใหผู้้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียด 
คณะกรรมการดังนี ้
   1.1.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ  
   1.1.2  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
    1.1.2.1 ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
   1.1.2.2 ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   1.1.2.3 ครูผู้สอนจากสถานศึกษาอื่นท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ   
   1.1.2.4 ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม   
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ เสนอ และก าหนดแนวทางการตั้ง
กรรมการ ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู ไว้ดังนี้  
    1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้รักษาราชการแทน ผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ  
     2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
      2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี  
     2.2 เคยเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือเป็น
บุคคลท่ัวไปท่ีหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาหรือองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายอมรับว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีตรงกับผู้รับการ
ประเมิน  
     2.3 เป็นผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับการประเมิน  
    3. สถานศึกษาอาจต้ังรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือครู จ านวน 1 คน ในสถานศึกษานั้น 
เป็น เลขานุการ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าท่ีรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานธุรการของคณะกรรมการได้  
    กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของครูด้วย
เหตุใด ๆ ให้แต่งต้ังผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เป็นประธาน
กรรมการประเมินแทน  
 1.2 ส าหรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
   ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 คน โดยมีคุณสมบัติ
และรายละเอียด คณะกรรมการ ดังนี ้  
   1.2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ  



  1.2.2  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
   1.2.2.1 ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ท่ีมีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ  
   1.2.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   1.2.2.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่นท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ  
   1.2.2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถเหมาะสม  
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ เสนอ และก าหนดแนวทางการ
ต้ังกรรมการ ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู ไว้ดังนี้  
    1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ  
     2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
      2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี  
     2.2 เคยเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน หรือเป็นบุคคลท่ัวไปท่ีหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาหรือองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ หรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายอมรับว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ี
ตรงกับผู้รับการประเมิน  
     2.3 เป็นผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับการประเมิน  
    3. สถานศึกษาอาจต้ังรองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรณีท่ีมีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
หลายคน หรือครู จ านวน 1 คน ในสถานศึกษานั้น เป็น เลขานุการ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าท่ีรวบรวมเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงงานธุรการของคณะกรรมการได้  
   กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งต้ังผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน 
 1.3 ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   ใหผู้้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง 
จ านวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดของคณะกรรมการ ดังนี ้  
   1.3.1 ผู้อ านวยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานั้นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
  1.3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
    1.3.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    1.3.2.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาจากสถานศึกษาอื่นท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ  
    1.3.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความสามารถเหมาะสม  



      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้ เสนอ และก าหนดแนวทางการ
ต้ังกรรมการ ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู ไว้ดังนี้  
    1. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ให้หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาหรือต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี
มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
     2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
      2.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี  
     2.2 เคยเป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือเป็นบุคคลท่ัวไปท่ี
หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาหรือองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษายอมรับว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีตรงกับผู้รับการประเมิน  
     2.3 เป็นผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับการประเมิน  
    3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอาจต้ังรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
บริหารงานบุคคล หรือข้าราชการในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานั้น เป็น เลขานุการ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าท่ีรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานธุรการของ
คณะกรรมการได้  
 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  
  2.1 ระยะเวลาในการต้ังกรรมการ   
   สถานศึกษาหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ในระหว่างเดือน สิงหาคม ให้ครบ
จ านวนข้าราชการท่ีจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามรูปแบบการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดเพื่อเป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน 
(ภาคผนวก)  
   กรณีสถานศึกษาท่ีมีข้อจ ากัดจ านวนบุคลากรน้อย มีความยุ่งยากในการสรรหาบุคคลมาเป็น
กรรมการ ถ้าเป็นกรณีท่ีเป็นต าแหน่งท่ีข้าราชการครูต าแหน่งเดียวกันหลายคน อาจใช้กรรมการชุด
เดียวกันได้ ท้ังนี้ให้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  2.2 การเตรียมความพร้อมก่อนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน   
   2.2.1 สถานศึกษา ควรจัดท าก าหนดการ ท่ีประกอบด้วย ก าหนดวันเวลาการประชุมของ
คณะกรรมการ วันเวลาในการประเมินข้าราชการครูแต่ละคน สรุปรายงานผลการประเมินข้อตกลงในการ
พัฒนางาน และวนัท่ีน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ในระบบ DPA  
   2.2.2 แจ้งค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการออกค าส่ัง รวมท้ังข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูให้



เพียงพอต่อการศึกษาและการเตรียมการประเมิน  
   2.2.3 ประธานกรรมการควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนประเมินไมน่้อยกว่า 7 วัน
ท าการ เพื่อแจ้งการจัดข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแรงบันดาลใจในการจัดท าข้อตกลง รวมท้ังท าความเข้าใจในวิธีการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด และแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ก าหนดเพิ่มเติม  
   2.2.4 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานในระหว่างเดือน 
กันยายน และน าผลการประเมินเข้าระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด   
 
3. แนวทางการประเมินของส านักงาน ก.ค.ศ.  
   3.1 ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู   
    ให้คณะกรรมการประเมินผลกการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูตามระดับการ
ปฏิบัติท่ีคาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ก าหนดในแบบประเมินนี้ โดยการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงให้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบท่ีก าหนด  
   3.1.1 องค์ประกอบการประเมิน มี 2 ส่วน ดังนี้  
     ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
ประกอบด้วย  
     1. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งและมีภาระงานตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
     2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของต าแหน่งครูตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง ท้ัง 3 ด้าน จ านวน 15 ตัวชี้วัด 
ดังนี ้  
    ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ตัวชี้วัด 
     ด้านท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
     ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน 3 ตัวชี้วัด  
        ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ของผู้เรียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  
    โดยมีระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้  
   1) ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังในต าแหน่งและวิทยฐานะ 
    ก. กรณีท่ียังไม่มีวิทยฐานะ 

ต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง รายละเอียด 

ครูผู้ช่วย 
ปฏิบัติและเรียนรู้  

(Execute & Learn) 
สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติได้

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ครู 
ปรับประยุกต์  

(Apply & Adapt) 
สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานจนปรากฎผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

        



 ข. กรณีท่ีมีวิทยฐานะ 
 
วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง รายละเอียด 

ครูช านาญการ 
แก้ไขปัญหา  

(Solve the Problem) 
สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ริเริ่ม พัฒนา  
(Originate &Improve) 

สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ครูเช่ียวชาญ 
คิดค้น ปรับเปล่ียน  

(Invent & Transform) 

สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและ
ปรับเปล่ียนให้การเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างท่ี

ดี และให้ค าปรึกษาผู้อื่น 

ค รู เ ช่ี ย ว ช า ญ
พิเศษ 

สร้างการเปล่ียนแปลง 
 (Create an Impact) 

สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่ และ
ขยายผลจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในวงวิชาชีพ 

เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ค าปรึกษาผู้อื่น 
 และเป็นผู้น า 

      ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว 
และได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู ให้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดกับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
     2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ 
      ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จากการปฏิบัติงานจริงท่ีได้
ปฏิบัติงาน ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยค านึงถึงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ
ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงานและหลักฐานท่ีแสดง
ว่าผู้ขอรับการประเมิน ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน ผลงาน 
ช้ินงานของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้น จากการเรียนรู้ ก่อนตัดสินใจให้คะแบบตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับ 
ท่ีคาดหวังมาก 

ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทย
ฐานะท่ีด ารงอยู่ 

2 ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับ 
ท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่งในตัวช้ีวัดนั้นอยู่บ้าง แต่ไม่
ครบถ้วนและ 
ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 

3 ปฏิบัติได้ตามระดับ 
ท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมี คุณภาพตาม
มาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 



4 ปฏิบัติได้สูงกว่า 
ระดับท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 

    
  การประเมินส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ  ระดับ 4 ระดับ 3 
ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน  ไว้ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 

   3.1.2  วิธีการประเมิน  
    ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ละ
รอบ การประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะ ตาม
แบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
    ท้ังนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน การสังเกตการสอน 
ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน การใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
บรรยากาศช้ันเรียน พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือช้ินงานของผู้เรียนท่ี
เกิดขึ้น จากการเรียนรู้ โดยข้าราชการครูไม่จ าเป็นต้องจัดท าแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน  
   3.1.3 เกณฑ์การตัดสิน  
    ข้าราชการครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าาหนด และมีผลการประเมินการพัฒนา
งาน ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  3.2 ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.2.1 องค์ประกอบการประเมินมี 2 ส่วน ดังนี้  
    ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
ประกอบด้วย  
   1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และมีภาระงานตามท่ี  
ก.ค.ศ. ก าหนด  
   2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ท้ัง 5 ด้าน จ านวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้  
    ด้านท่ี 1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จ านวน 6 ตัวชี้วัด  
    ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จ านวน 3 ตัวชี้วัด  
    ด้านท่ี 3 ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จ านวน 2 ตัวช้ีวัด  



    ด้านท่ี 4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย จ านวน 2 ตัวชี้วัด  
    ด้านท่ี 5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จ านวน 2 ตัวชี้วัด  
    ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ครู และสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยมีระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง และระดับคะแนนและ
คุณภาพการประเมิน ดังนี้  
   1) ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังในต าแหน่งและวิทยฐานะ  
    ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 

ต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่
คาดหวัง 

รายละเอียด 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ปรับประยุกต์ 

(Apply and Adapt) 

สามารถปรับประยุกต์การบริหารจัดการ
สถานศึกษาและปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธ์กับ
ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ได้ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 
ต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่

คาดหวัง 
รายละเอียด 

รองผู้อ านวยการ/
ผู้อ านวยการช านาญการ 

แก้ไขปัญหา 
(Solve the Problem) 

สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

ริเริ่ม พัฒนา 
(Originate & Improve) 

สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา 

รองผู้อ านวยการ/
ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ

เช่ียวชาญ 

คิดค้น ปรับเปล่ียน 
(Invent & Transform) 

สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและแลกเปล่ียน
ให้คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา สูงขึ้น

เป็นแบบอย่างท่ีดี และให้ค าปรึกษาผู้อื่น 

ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ 
สร้างการเปล่ียนแปลง 
(Create an Impact) 

สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่ และ
ขยายผลจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในวงวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้ค าปรึกษาผู้อื่น และเป็น

ผู้น า 
    2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละต าแหน่งและวิทยฐานะ  
     ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จากการปฏิบัติงานจริง 
ท่ีได้ปฏิบัติงานตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง  โดยค านึงถึงสภาพการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาท่ีเกิดจากการ
พัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและ
หรือ หน่วยงาน และหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ขอรับการประเมินได้ด าเนินการตามตัวช้ีวัด เช่น รายงานผลการ
พัฒนาการ จัดการศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผลลัพธ์ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 



 
คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับ 
ท่ีคาดหวังมาก 

ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทย
ฐานะท่ีด ารงอยู่ 

2 ปฏิบัติได้ต่ ากว่าระดับ 
ท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่งในตัวช้ีวัดนั้นอยู่บ้าง แต่ไม่
ครบถ้วนและไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ
ท่ีด ารงอยู่ 

3 ปฏิบัติได้ตามระดับ 
ท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมี คุณภาพตาม
มาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 

4 ปฏิบัติได้สูงกว่า 
ระดับท่ีคาดหวัง 

มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 

   การประเมินส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ก าหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ  
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพก าหนดค่าคะแนน  ไว้ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 20 
4 10.00 20.00 
3 7.50 15.00 
2 5.00 10.00 
1 2.50 5.00 

  3.2.2 วิธีการประเมิน  
  ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้บริหารสถานศึกษาใน 
แต่ละรอบการประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  3.2.3 เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และมีผลการประเมินการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
4. แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2   
 4.1 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  
   ให้คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ใช้แบบประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (PA) ตามคู่มือ การด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว9 และท่ี ศธ 0206.3/ว9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2546  



 
  4.2 การก าหนดค่าคะแนนผลการประเมิน  
   คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงต าแหน่งข้าราชการครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา ก าหนดให้ส่วนท่ี 1 มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี ๆ ละ 4 คะแนน และ
ส่วนท่ี 2 จ านวนเต็ม 40 คะแนน จ าแนกเป็นวิธีด าเนินการ 20 คะแนน ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ อย่างละ 10 คะแนน ตามระดับคุณภาพ  ใช้เกณฑ์ในการประเมิน ตามข้อ 3.1 และ 3.2 
ตามล าดับ  
  4.3 จ าแนกเกณฑ์การประเมิน 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้เสนอข้อพิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างรูปธรรม กรณีท่ีปรากฏว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง/วิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ ซึ่ง
ควรมีหลักฐานท่ีเป็นรูปธรรมในแต่ละด้าน แต่ละตัวชี้วัด เพื่อแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ นั้น ว่ามี “มีการปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งหรือมาตรฐานวิทยฐานะ” ซึ่งอาจจะมี
ผลการประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ ได้รับผลการระเมินระดับ 2  และอาจได้รับผลการประเมิน
ระดับ 1 ในกรณีท่ีไม่ปรากฏการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรม   
     กรณีท่ีผลการประเมินระดับ 2 ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมินต่อ โดยให้น าผลลัพธ์ท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีผู้รับการประเมินก าหนดไว้ในข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) ท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กับผู้บังคับบัญชา ดังนี้   
     1) กรณีท่ีมีผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ให้ได้รับผลการประเมินในระดับ 2 ซึ่งหมายถึง 
มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้าง แต่ไม่ครบถ้วนและไม่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่  
    2) กรณีท่ีมีผลลัพธ์เท่ากับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ให้ได้รับผลการประเมินในระดับ 3 ซึ่งหมายถึง
 มีการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทย
ฐานะท่ีด ารงอยู่  
    3) กรณีท่ีมีผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ให้ได้รับผลการประเมินในระดับ 4 ซึ่งหมายถึง มี
การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง และมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ี
ด ารงอยู่  
       ดังนั้นเพื่อใช้ประกอบกับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งได้แก ่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือ สถานศึกษาแล้วแต่กรณี ตามท่ีได้ท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ทุกต าแหน่งและทุกวิทยฐานะ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงก าหนดช้ินงานท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อเป็น
มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ในแต่ละสถานศึกษาสามารถน าไปปรับใช้หรือยืดหยุ่นได้ ตามความ
เหมาะสม และรูปแบบการประเมินสถานศึกษาหรือคณะกรรมการควรหลีกเล่ียงการเพิ่มภาระงานของครู
หรือผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ควรให้มีการจัดแฟ้มงานหรือแสดงนิทรรศ ท่ีเป็นการรบกวนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือเวลาในการบริหารสถานศึกษา และควรใช้วิธีสืบเสาะ สืบค้น ค้นหาข้อมูล



โดยผ่านการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริหารที่เป็นปกติ  
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จึงได้ก าหนดกรอบช้ินท่ีเป็น
รูปธรรมไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งสถานศึกษาและคณะกรรมการสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามความ
เหมาะสม ดังต่อไปนี้” 

 
  ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู  
   ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของต าแหน่งครูตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง ท้ัง 3 ด้าน จ านวน 15 ตัวชี้วัด 
 
ท่ี ด้านและตัวชี้วัด หลักฐานเชิงรูปธรรม/อ้างอิง/

ร่องรอย 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้   
 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

  
หลักสูตรหรือร่องรอยการพัฒนา
หลักสูตร 

 1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  

แผนการสอน ส่ือหรือนวัตกรรม 
หรือบันทึก 
การสอน 

 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการสอน ส่ือหรือนวัตกรรม 
หรือบันทึกการสอน 

 1.4 สร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 

ส่ือหรือนวัตกรรม ร่องรอยการใช้ส่ือ 

 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและ
ประเมินผล 
ท่ีหลากหลาย 

 1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา  ช้ินงาน/งานวิจัยในช้ันเรียน 
 1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการช้ันเรียนด้าน

กายภาพและด้านจิตวิทยา 
 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ 

กิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
  

 

 2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  งานธุรการในช้ันเรียนต่าง ๆ 
 2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เอกสารหรืองานธุรการเกี่ยวข้องกับ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นของสถานศึกษา  เอกสารค าส่ัง หรือ กิจกรรม อื่น ใด 
ท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงาน 

 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและ
หรือสถานประกอบการ  

เครือข่ายหรือการรวมกลุ่มเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น กลุ่ม
ไลน์หรือการเป็นสมาชิกชมรม 
สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นต้น 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เอกสารที่แสดงถึงการเข้ารับการ

อบรมศึกษา พัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ 

 3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมหรือภาพกิจกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงการเข้าร่วมกลุ่มเครือ 

 3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมหรือภาพกิจกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงการน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
  ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ท่ี ด้านและตัวชี้วัด หลักฐานเชิงรูปธรรม/อ้างอิง/ร่องรอย 
1 วิธีด าเนินงาน หลักฐานร่องรอยการน าทฤษฎี แนวคิด 

วิธีการ หรือการสร้างส่ือ นวัตกรรม มาใช้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2 ผลลัพธ์ท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีคาดหวัง เอกสารหรือหลักฐานผลลัพธ์ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

  
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รอง/ผอ.สถานศึกษา)  
  ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของต าแหน่งครูตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานต าแหน่ง ท้ัง 5 ด้าน จ านวน 15 ตัวชี้วัด 
ท่ี ด้านและตัวชี้วัด หลักฐานเชิงรูปธรรม/อ้างอิง/ร่องรอย 
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ  
 1.1 การวางแผนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเป็น

ปัจจุบันและสอดคล้องกับการ
บริหารงานวิชาการ 
 



 1.2 การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ท่ีครอบคลุม 

 1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวน 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1.4 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหรือการน าส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาน ามาประยุกใช้ 

ส่ือ นวัตกรรม ทันสมัย และจ านวนท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ครู 

 1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกา
เรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

แผนการนิเทศภายใน  
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี
ครอบคลุมการประกันคุณภาพภายใน 

 1.6 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่ อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

แผนพัฒนาต่าง ๆ 

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 2.1 การบริหาร จัดการสถานศึกษาให้ เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารจัดการ
ท่ีดี 

แผนควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง 
ท่ีเป็นระบบ 

 2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน  

จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
ผู้เรียน 

 2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล 
และเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม 

 

 3.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทางการบริหาร 

รูปแบบ หรือ Model หรือ แนวคิดใน
การบริหารจัดการ 

 3.2 การบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมใน
สถานศึกษา 

ส่ือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย  
 4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ เครือข่ายหรือการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เช่น กลุ่มไลน์ หรือ
การเป็นสมาชิกชมรม สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงการระดม
ทรัพยการเพื่อการศึกษา 



 4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา คู่มือการบริการทางการศึกษา รูปแบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เอกสารที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรม

ศึกษา พัฒนาทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ 

 5.2 การน าความรู้ ทักษะ ท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

รูปแบบ หรือ Model ในการพัฒนางาน 

  ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ท่ี ด้านและตัวชี้วัด หลักฐานเชิงรูปธรรม/อ้างอิง/ร่องรอย 
1 วิธีด าเนินงาน หลักฐานร่องรอยการน าทฤษฎี แนวคิด 

วิธีการ หรือการสร้างส่ือ นวัตกรรม มาใช้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2 ผลลัพธ์ท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีคาดหวัง เอกสารหรือหลักฐานผลลัพธ์ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 

 
  4.3.1 ข้อพิจารณาระดับคุณภาพผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน   
ระดับ รายละเอียด ผลลัพธ/์เป้าหมายที่ก าหนด 

ไว้ใน PA 
1 ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง/

มาตรฐานวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 
ไม่มีการปฏิบัติงาน 

2 ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ
ท่ีด ารงอยู่ 

ผลลัพธ์ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3 มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะท่ี
ด ารงอยู่ 

ผลลัพธ์เท่ากับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4 มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานต าแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะ
ท่ีด ารงอยู่ 

ผลลัพธ์สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 
5. การสรุปและรายงานผลการประเมิน  
  5.1 สรุปผลการประเมิน  
   ใช้แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามคู่มือ การด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.3/ว9 และท่ี ศธ 0206.3/ว9 



ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2546 โดยกรรมการทุกคนต้องลงรายชื่อทุกคน  
   5.2 การงานผล   
     1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ไว้เป็นระบบ ให้
ง่ายต่อการค้นหา และเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพื่อขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะต่อไป  
    2. ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายในกรณีท่ีเป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือในกรณีท่ีสภานศึกษาอาจไม่
สามารถด าเนินการได้ น าผลการประเมินผลกการพัฒนางานตามข้อตกลง ในในระบบ DPA ตามท่ี 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบ การเขียนรายงานตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ส าหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

  แนวทางและข้อเสนอแนะการเขียนรายงานการด าเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ได้จัดท าและเสนอรูปแบบการเขียนรายงาน ดังนี้  
  1. รูปแบบการเขียนรายงานอาจมีความยืดหยุ่น สามารถแทรกรูปภาพ แผนภูมิ กรอบแนวคิด
ได้ตามความเหมาะสมและความเป็นจริง และสามารถอ้างอิงในส่วนภาคผนวกเพิ่มเติมได้  
  2. หัวข้อท่ี 1-4 ให้กรอกข้อมูลพื้นฐานของตนเองให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
  3. หัวข้อท่ี 5 ให้กรอกข้อมูล ตามความเป็นจริงและปริมาณงาน ท่ีได้รับมอบหมายงานใน
หน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
  5. หัวข้อท่ี 6 ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและปริมาณงาน ท่ีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
ราชการหรือหน้าท่ีนอกเหนืองานในหน้าท่ีในหัวข้อท่ี 5 ท้ังระดับสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด/ส่วน
ราชการต้นสังกัด/หน่วยงานของรัฐอื่น/เอกชนหรือองค์กรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาโดยตรง
หรือส่งเสริมการจัดการศึกษา   
  6. หัวข้อท่ี 7-8 ให้กรอกข้อมูลเชิงบูรณาการท้ังท่ีสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) ด้านมาตรฐานต าแหน่งกับนโยบายท่ีเป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามล าดับ ประกอบด้วย กิจกรรมท่ีด าเนินการ และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม ตามนโยบายและจุดเน้น ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 7. หัวข้อท่ี 9  การด าเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้  
   7.1 หัวข้อย่อยท่ี 9.1 ช่ือประเด็นท้าทายในการพัฒนางาน ต้องกรอกให้ตรงกับช่ือท่ีได้
ท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับผู้บังคับบัญชา  
   7.2 หัวข้อย่อยท่ี 9.2  แรงบันดาลใจในการก าหนดประเด็นท้าทายในการพัฒนางาน 
ให้กรอกข้อมูลท่ีอธิบายถึงเหตุผล สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ครู และผู้เรียน 
(กรณีครูเน้นคุณภาพผู้เรียน) และการได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)  
    7.3 หัวข้อย่อยท่ี 9.3 วิธีด าเนินการ/สอดคล้องกับวิทยฐานะ/วัตถุประสงค์ของการ
จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (คงอยู่/ขอเล่ือนฯ) แสดงถึง การด าเนินการท่ีเป็นกระบวนการ ตาม
หลักวิชาการท่ีสอดคล้องกับวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่หรือเพื่อขอมีหรือขอเล่ือนวิทยฐานะท่ีสามารถอ้างอิงได้  
   7.4 หัวข้อย่อยท่ี  9.4-9.5 ผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานในประเด็นท้าท้าย ในแต่ละ
ต าแหน่ง กรณีท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องกรอกข้อมูล ผลท่ีเกิดกับ สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ส่วนในกรณีต าแหน่ง ครู ถ้าก าหนดประเด็นท้าทายครอบคลุมตามท่ีกล่าว
ข้างต้นให้สามารถเลือกรายงานได้ท้ังหัวข้อย่อยท่ี 9.4-9.5  
 
 
  



รายงานการด าเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
 
 
1. ช่ือ ................................................................................................................... 
2. ต าแหน่ง  ..................................... วิทยฐานะ ................................... อนัดับเงินเดือน .............  
เงินเดือน .............. บาท 
3. วันเดือนปีเกิด .................................................................. ปีท่ีเกษียณอายุราชการ 
...........................................................  
4. ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต าแหน่ง .......................................... วันเดือนปีท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ัง
................................... วนัเดือนปีท่ีได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งปัจจุบัน .............. 
5. งานที่ได้รับผิดชอบโดยตรงในสถานศึกษา  
  5.1 ..................................................................... 
  5.2 ..................................................................... 
  5.3 ..................................................................... 
  5.4 ฯลฯ 
6.งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากสถานศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด/ส่วนราชการต้นสังกัด/หน่วยงาน
ของรัฐอื่น 
 6.1 ..................................................................... 
  6.2 ..................................................................... 
  6.3 ..................................................................... 
  6.4 ฯลฯ 
7. การด าเนินงานที่สอดคล้องกับด้านนโยบายทีเ่ป็นจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายหรือจุดเนน้ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  

(รับหรือร่วมรับ) 
หมายเหตุ 

1. MOE - safety 
center 

1...................................  1...................................  *เชิง
ปริมาณ
น าเสนอ
ข้อมูลท่ีเป็น
จ านวนจริง 

2................................... 2................................... 
3................................... 3................................... 

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

2. ตามน้องกลับมา
เรียน 

1...................................  1...................................   

 2................................... 2...................................  
 3................................... 3...................................  
 ..................................... .....................................  
3. โครงการ รร.
คุณภาพ 

1...................................  1...................................   



 2................................... 2...................................  
 3................................... 3...................................  
 ..................................... .....................................  
4. โครงการอื่น ๆ 1...................................  1...................................   
 2................................... 2...................................  
 3................................... 3...................................  
 ..................................... .....................................  
ฯลฯ    
8. การด าเนินงานที่สอดคล้องด้านนโยบายที่เป็นจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
นโยบายหรือจุดเน้น กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  

(รับหรือร่วมรับ) 
หมายเหตุ 

1. ความปลอดภัย 1...................................  1...................................  *เชิง
ปริมาณ
น าเสนอ
ข้อมูลท่ี
เป็นจ านวน
จริง 

2................................... 2................................... 
3................................... 3................................... 

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

2.  โ อก าสทางก าร
ศึกษา 

1...................................  1...................................   

 2................................... 2...................................  
 3................................... 3...................................  
 ..................................... .....................................  
3. ประสิทธิภาพ 1...................................  1...................................   
 2................................... 2...................................  
 3................................... 3...................................  
 ..................................... .....................................  
4. คุณภาพ 1...................................  ครอบคุลมท้ัง 3 ด้าน 

1. ด้านความรู้ 
2. ด้านทักษะกระบวนการ 
3. ด้านเจตคติ 

 
 2...................................  
 3...................................  
 .....................................  
ฯลฯ    
 



 
9) การด าเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 
  9.1 ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู ส่วนที่ 1  
ท่ี ด้านและตัวชี้วัด กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์

(เป้าหมาย) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้    
 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร    
 1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้    
 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้    
 1.4 สร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี

และแหล่งเรียนรู้ 
  

 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้   
 1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา    
 1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน   
 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน   
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    
 2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา    
 2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน   
 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นของสถานศึกษา    
 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย

และหรือสถานประกอบการ  
  

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    
 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง    
 3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
  

 3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้  

  

 
 
 
 
 
 



 9.1 ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(รอง/ผอ.สถานศึกษา) 
ท่ี ด้านและตัวชี้วัด กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลลัพธ์(เป้าหมาย) 
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ 

  

 1.1 การวางแผนมาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

  

 1 .2  ก าร จัดท า แ ละพัฒนาห ลัก สูต ร
สถานศึกษา 

  

 1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

 1.4 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหรือ
การน าส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาน ามาประยุกใช้ 

  

 1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดกาเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และ
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

  

 1.6 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่ อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  

2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   
 2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้

เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบาย
และตามหลักบริหารจัดการท่ีดี 

  

 2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  

  

 2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม 

  

 3.1 การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 

  

 3.2 การบริหารการเปล่ียนแปลงและ
นวัตกรรมในสถานศึกษา 

  

4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย   
 4 .1  ก ารสร้ า ง และพัฒนา เครื อ ข่ า ย   



พัฒนาการเรียนรู้ 
 4 .2  ก า ร จั ดร ะ บบก าร ให้ บ ริ ก า ร ใ น

สถานศึกษา 
  

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   
 5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   
 5.2 การน าความรู้  ทักษะ ท่ีได้จากการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

  

 9.2 ช่ือประเด็นท้าทายในการพัฒนางาน  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
  9.3 แรงบันดาลใจในการก าหนดประเด็นท้าทายในการพัฒนางาน  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
  9.4 วิธีด าเนินการ/สอดคล้องกับวิทยฐานะ/วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา
งาน(PA) (คงอยู่/ขอเล่ือนฯ) อย่างละเอียด 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9.5 ผลท่ีเกินจากการด าเนินงานในประเด็นท้ายท้าย ในแต่ละต าแหน่งดังนี้ 
   9.5.1 กรณี ครู 
ด้าน ผล(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) สรุปอภิบาย/อ้างอิง 
1. ความรู้ 1...................................  1...................................  
 2................................... 2................................... 
 3................................... 3................................... 
 ..................................... ..................................... 
2. ด้านทักษะ 1...................................  1...................................  
 2................................... 2................................... 
 3................................... 3................................... 
 ..................................... ..................................... 
3. ด้านเจตคติ (คุณลักษณะ) 1...................................  1...................................  
 2................................... 2................................... 
 3................................... 3................................... 
 ..................................... ..................................... 
 9.5.2 กรณี ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. สถานศึกษา 1...................................  1...................................  
 2................................... 2................................... 
 3................................... 3................................... 
 ..................................... ..................................... 
2. ครู 1...................................  1...................................  
 2................................... 2................................... 
 3................................... 3................................... 
 ..................................... ..................................... 
3. ผู้เรียน 1...................................  1...................................  
 2................................... 2................................... 
 3................................... 3................................... 
 ..................................... ..................................... 

 
ลายมือช่ือ 

                         (................................) 
ต าแหน่ง ........................................................... 
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- PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง (PA) 
สําหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ช่ือ....................................................นามสกุล..............................................ตําแหนง..............................  
สถานศึกษา................................................................ สังกัด.................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท 
 

ใหทําเคร่ืองหมาย  ü ในชองท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ   
สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน   o เปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  o ไมเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                        

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 
1. ดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ     เกณฑผาน 

ตองได
คะแนนจาก
กรรมการ 

แตละคน 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน  
· มีการแกไขปญหามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 

โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ  
มีกระบวนการท่ีถูกตอง และผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวม 

ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 

และมีการดําเนินการตามแผน  

    

1.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
· หลักสูตรสถานศึกษา มีความทันสมัย สอดคลอง

กับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน โดยมีผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการแกไขปญหา
และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีองคประกอบถูกตอง 
ครบถวน คือ มีวิสัยทัศนจุดมุงหมาย คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา  
แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล  

    

  

PA 2/บส 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แกไขปญหา (Solve the problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

การเรียนรู มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง  
ในการจัดการเรียนรู มีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร  
มีการนําผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 

การใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

 

1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและปฏิบัติการสอน 

· มีการแกไขปญหากระบวนการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการเตรียม 

การจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเลือกส่ือและแหลงเรียนรู 
เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู 
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล นําผลไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

    

1.4 การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนําส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนรู 

· สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการ
แกไขปญหาการจัดการเรียนรูตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ครูและนักเรียนสามารถใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตาม
ประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มีการรายงานผลและนําไปปรับปรุง  

    

1.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัด 

การเรียนรูของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

· นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรูของครู แกไขปญหาโดยสงเสริมกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบ 

และตอเน่ือง  

    

  



- 95 - 

 

 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แกไขปญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห เพ่ือแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

· การศึกษา วิเคราะห เพ่ือแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา และนําผลไปใชแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

    

2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา     

2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

· การบริหารจัดการสถานศึกษา ดานงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ ดานบริหารท่ัวไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

    

2.2 การบริหารกิจการผูเรียนและการสงเสริมพัฒนาผูเรียน  
· การบริหารกิจการผูเรียนและการสงเสริมพัฒนา

ผูเรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเก่ียวกับ 

การบริหารกิจการผูเรียน ประชุมช้ีแจงบุคลากร มอบหมายงาน 
มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง และจัดกิจกรรม
ชวยเหลือผูเรียน มีการติดตาม และประเมินผล  
มีรายงานผลการดําเนินการและนําผลไปปรับปรุง  

    

2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

· การจัดระบบดูแลชวยเหลือแกไขปญหาและ
พัฒนาผูเรียน ใหมีโอกาส ความเสมอภาค และลดความ
เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

    

3. ดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ  
และนวัตกรรม 

    

3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

· การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีนโยบาย  
กลยุทธ การใชเคร่ืองมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก  
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แกไขปญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

ในการแกไขปญหาพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผูเรียน  
มีแผนปฏิบัติการเก่ียวกับกลยุทธ การใชเคร่ืองมือ 

หรือนวัตกรรมทางการบริหาร สอดคลองกับมาตรฐาน 

ภาระงานบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา  
และมีการนําไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเปาหมาย 

    

3.2 การบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
· บริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

ในสถานศึกษา เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสถานศึกษา 
โดยสรางหรือนํานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ
พัฒนาสถานศึกษาและผูเรียน สงเสริม สนับสนุน สรางการ 
มีสวนรวม ในการบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

ในสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางย่ังยืน

    

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย     

4.1 การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
· สรางความรวมมือ อยางสรางสรรคกับผูเรียน 

ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ผูทีเ่ก่ียวของ 
ชุมชน และเครือขาย เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนา 
การเรียนรู เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือ 

และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  

    

4.2 การจัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา  
· การจัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา  

โดยประสานความรวมมือกับชุมชนและเครือขายในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ใหบริการดานวิชาการ 

แกชุมชน และงานจิตอาสา เพ่ือสรางเครือขายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหแกผูเรียน สถานศึกษา  
และชุมชน และเสริมสรางวัฒนธรรมทองถ่ิน 

    

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
· มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางเปนระบบ

และตอเนื่องเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แกไขปญหา (Solve the Problem 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

เพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และรอบรู 
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีสวนรวมและเปนผูนํา 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ 

    

5.2 การนําความรู ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
· มีการนําความรู ทักษะ และนวัตกรรมท่ีไดจากการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาแกไขปญหาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผล 
และมีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหาร และนําผล
ไปปรับปรุง 
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สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
แกไขปญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      

พิจารณาจากการดําเนินการท่ีถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอตกลง  
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู  
   และสถานศึกษา ท่ีคาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
  พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ 

ไดครบถวนตามขอตกลง และมีความถูกตอง เช่ือถือได  

    

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
 พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ 

ไดครบถวน ถูกตอง เช่ือถือได และปรากฏผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ไดตามขอตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................. คะแนน 

 

 

 

 

                                             (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผูประเมิน 

(..................................................................) 
 ตําแหนง................................................................... 
 วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปขอสังเกตเก่ียวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น 
 

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

1. จุดเดน  
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

3. ขอคิดเห็น 

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

 

                                            (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผูประเมิน 

                (..................................................................) 
ตําแหนง................................................................... 

 วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
สําหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ช่ือ.........................................................นามสกุล............................................ตําแหนง.............................. 

สถานศึกษา....................................................... สังกัด............................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท 
 

ใหทําเคร่ืองหมาย  ü ในชองท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ   
สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน   o เปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  o ไมเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                        

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 
1. ดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ     เกณฑผาน 

ตองได
คะแนนจาก
กรรมการ 

แตละคน 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน  
· มีการริเริ่ม พัฒนา มาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 

โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับนโยบายทุกระดับ 
ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความตองการจําเปนของผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ  
มีกระบวนการท่ีถูกตอง และผูที่เก่ียวของมีสวนรวม 

ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน 

และมีการดําเนินการตามแผน  
1.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

· หลักสูตรสถานศึกษา มีความทันสมัย สอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน โดยมีผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการริเริ่ม พัฒนา
และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีองคประกอบถูกตอง 
ครบถวน คือ มีวิสัยทัศนจุดมุงหมาย คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค โครงสราง เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา  
แนวดําเนินการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล  

    

 

 

PA 2/บส 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

การเรียนรู มีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง  
ในการจัดการเรียนรู มีการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร  
มีการนําผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 

การใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและปฏิบัติการสอน 

· มีการริเร่ิม พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการเตรียม 

การจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหผูเรียน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การเลือกส่ือ และแหลงเรียนรู เคร่ืองมือ
วัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรูตามแผนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล นําผลไปปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

1.4 การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนําส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนรู 

· ริเริ่ม พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการนําสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการ
จัดการเรียนรูตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียน
สามารถใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามประเมินผลการใช
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
มีการรายงานผลและนําไปปรับปรุง  

1.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัด 

การเรียนรูของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

· นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรูของครู โดยมีการริเริ่ม พัฒนา สงเสริม
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางเปน
ระบบและตอเน่ือง  
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห เพ่ือแกปญหาและพัฒนา 

การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

· การศึกษา วิเคราะห เพ่ือแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และนําผลไปใชแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

     

2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา     

 2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

· การบริหารจัดการสถานศึกษา ดานงานวิชาการ 

ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ ดานบริหารท่ัวไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

 2.2 การบริหารกิจการผูเรียนและการสงเสริมพัฒนาผูเรียน  
· ริเริ่ม พัฒนาการบริหารกิจการผูเรียนและการ

สงเสริมพัฒนาผูเรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เก่ียวกับการบริหารกิจการผูเรียน ประชุมช้ีแจงบุคลากร 
มอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง 
และจัดกิจกรรมชวยเหลือผูเรียน มีการติดตาม  
และประเมินผล มีรายงานผลการดําเนินการ 

และนําผลไปปรับปรุง  
2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

· ริเริ่ม พัฒนาการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  
ใหมีโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 

    

3. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ  
และนวัตกรรม 

    

3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

· การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ 
เคร่ืองมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก 

ในการริเริ่ม พัฒนา สถานศึกษาและคุณภาพผูเรียน  
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

มีแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับมาตรฐานภาระงาน
บริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา และมี
การนําไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเปาหมาย 

3.2 การบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
· บริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา โดยริเร่ิม พัฒนา สรางหรือนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา
และผูเรียน สงเสริม สนับสนุน สรางการมีสวนรวม  
ในการบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา  

ใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางย่ังยืน 

     

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย     

4.1 การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
· ริเริ่ม พัฒนาสรางความรวมมืออยางสรางสรรค

กับผูเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง  
ผูที่เก่ียวของ ชุมชน และเครือขาย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  

4.2 การจัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา  
· การจัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา  

โดยริเริ่ม พัฒนา ประสานความรวมมือกับชุมชน 

และเครือขายในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน และงานจิตอาสา  
เพ่ือสรางเครือขายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ใหแกผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสราง
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

    

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
· มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางเปนระบบ

และตอเนื่องเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และรอบรู 
ในการบริหารงานมากย่ิงข้ึน มีสวนรวมและเปนผูนํา 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน  

1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

5.2 การนําความรู ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

· มีการนําความรู ทักษะ และนวัตกรรมท่ีไดจาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผล 
และมีรายงานผลการใชนวัตกรรมการบริหาร และนําผล 

ไปปรับปรุง 
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สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู 

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน) 
     

พิจารณาจากการดําเนินการท่ีถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอตกลง  
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง
ตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู  
   และสถานศึกษา ท่ีคาดหวัง (20 คะแนน) 

    

  2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
   พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ 

ไดครบถวนตามขอตกลง และมีความถูกตอง เช่ือถือได  

    

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
   พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ 

ไดครบถวน ถูกตอง เช่ือถือได และปรากฏผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ไดตามขอตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................. คะแนน 

 

 

 

 

                                             (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผูประเมิน 

             (..................................................................) 
   ตําแหนง................................................................... 
   วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปขอสังเกตเก่ียวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น 

 

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

1. จุดเดน  
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

2. จุดท่ีควรพัฒนา 
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

3. ขอคิดเห็น 

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

 

 

                                           (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผูประเมิน 

            (..................................................................) 
 ตําแหนง................................................................... 
 วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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- PA 2/บส ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
สําหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

(ทุกสังกัด) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ช่ือ.....................................................นามสกุล.............................................ตําแหนง..............................  
สถานศึกษา............................................................... สังกัด................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ............ บาท 
 

ใหทําเคร่ืองหมาย  ü ในชองท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ   
สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน   o เปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  o ไมเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา                        

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดคน ปรับเปล่ียน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

1. ดานการบริหารวิชาการและความเปนผูนําทางวิชาการ     เกณฑผาน 

ตองได
คะแนนจาก
กรรมการ 

แตละคน 

ไมต่ํากวา 
รอยละ 70 

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน  
· มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของผูเรียน  

โดยคิดคน ปรับเปล่ียน แผนพัฒนาที่สอดคลองกับ
นโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของ
สถานศึกษา มีการประเมินความตองการจําเปน 

ของผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ มีกระบวนการท่ีถูกตอง  
และผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน 

การเรียนรูของผูเรียนและมีการดําเนินการตามแผน  
เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 

1.2 การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
· หลักสูตรสถานศึกษา มีความทันสมัย สอดคลอง

กับความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน โดยมีผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการคิดคน 
ปรับเปล่ียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
มีองคประกอบถูกตอง ครบถวน คือ มีวิสัยทัศน
จุดมุงหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงสราง 
เวลาเรียน คําอธิบายรายวิชา แนวดําเนินการจัดการเรียนรู  

    

PA 2/บส
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดคน ปรับเปล่ียน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู มีการนําหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนรู มีการนิเทศ 
ติดตาม การใชหลักสูตร มีการนําผลการนิเทศ ติดตาม 
และการประเมินผลการใชหลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เปนแบบอยางท่ีดี  
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได 

1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและปฏิบัติการสอน 

· มีการคิดคน ปรับเปล่ียน กระบวนการจัด 

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและปฏิบัติการสอน  
ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหผูเรียน  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเลือกส่ือ และแหลงเรียนรู 
เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู 
ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล  
นําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  
เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได 

1.4 การสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนําส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนรู 

· สงเสริม สนับสนุนการนําสื่อ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการเรียนรู
ตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด ครูและนักเรียนสามารถ 

ใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
บรรลุตามวัตถุประสงค มีการติดตามประเมินผล 

คิดคน ปรับเปล่ียน การใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการรายงานผลและนําไปปรับปรุง  
เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดคน ปรับเปล่ียน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน  

 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

1.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัด 

การเรียนรูของครูในสถานศึกษา และมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  · คิดคน ปรับเปล่ียน การนิเทศ กํากับ ติดตาม  
และประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู โดยสงเสริม

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ และมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบ
และตอเน่ือง เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับ
ผูอ่ืนได 

1.6 การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

· การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา และนําผลไปใชแกปญหาและพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของสถานศึกษา เปนแบบอยางท่ีดี  

     

2. ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา     

2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

· บริหารจัดการสถานศึกษา ดานงานวิชาการ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ ดานบริหารท่ัวไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และเปนแบบอยางท่ีดี  

2.2 การบริหารกิจการผูเรียนและการสงเสริมพัฒนาผูเรียน  
· คิดคน ปรับเปล่ียนการบริหารกิจการผูเรียน 

และการสงเสริมพัฒนาผูเรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ
เก่ียวกับการบริหารกิจการผูเรียน ประชุมชี้แจงบุคลากร 
มอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียน เครือขายผูปกครอง  
และจัดกิจกรรมชวยเหลือผูเรียน มีการติดตาม 

และประเมินผล มีรายงานผลการดําเนินการ และนําผล 

ไปปรับปรุง เปนแบบอยางท่ีดี 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 

คิดคน ปรับเปล่ียน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

3 

ปฏิบัติได 
ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

2.3 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

  · คิดคน ปรับเปล่ียน การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
ใหมีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา

     

 

3. ดานการบริหารการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธและนวัตกรรม     

3.1 การกําหนดนโยบาย กลยุทธ การใชเคร่ืองมือ 
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร  

 · คิดคน ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการสถานศึกษา  
โดยมีกลยุทธ เคร่ืองมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก 
ในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผูเรียน  

มีแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับมาตรฐานภาระงาน
บริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคา และมีการ
นําไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเปาหมาย เปนแบบอยางท่ีดี 
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได 

3.2 การบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

 · บริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา โดยคิดคน ปรับเปล่ียน  

สรางหรือนํานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการพัฒนา
สถานศึกษาและผูเรียน สงเสริม สนับสนุน สรางการ 
มีสวนรวม ในการบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม 

ในสถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยางย่ังยืน 
เปนแบบอยางท่ีดี และสามารถใหคําปรึกษากับผูอ่ืนได 

    

4. ดานการบริหารงานชุมชนและเครือขาย     

 4.1 การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
· คิดคน ปรับเปล่ียน สรางความรวมมือ 

อยางสรางสรรคกับผูเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง ผูทีเ่ก่ียวของ ชุมชน และเครือขาย  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ชวยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
เปนแบบอยางท่ีดี
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดคน ปรับเปล่ียน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4.2 การจัดระบบการใหบริการในสถานศึกษา  
· คิดคน ปรับเปล่ียน การจัดระบบการใหบริการ

ในสถานศึกษา โดยประสานความรวมมือกับชุมชน 

และเครือขายในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน และงานจิตอาสา 
เพ่ือสรางเครือขายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ใหแกผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสราง
วัฒนธรรมทองถ่ิน เปนแบบอยางท่ีดี 

     

5. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
· มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางเปนระบบ

และตอเนื่องเพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะทางวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา และรอบรู 
ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีสวนรวมและเปนผูนํา 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดี 

5.2 การนําความรู ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

· มีการนําความรู ทักษะ และนวัตกรรมท่ีได 
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาคิดคน ปรับเปล่ียน  

การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง มีการ
ติดตามประเมินผล และมีรายงานผลการใชนวัตกรรม
การบริหาร และนําผลไปปรับปรุง เปนแบบอยางท่ีดี  
และสามารถใหคําปรึกษากับผูอื่นได 
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สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู  

และสถานศึกษา (40 คะแนน) 

 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  
คิดคน ปรับเปล่ียน (Invent & Transform) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวังมาก 

2 

ปฏิบัติได 
ต่ํากวาระดับฯ  

ท่ีคาดหวัง 

3  
ปฏิบัติได 

ตามระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 

4 

ปฏิบัติได 
สูงกวาระดับฯ 

ท่ีคาดหวัง 
1. วิธีดําเนินการ (20 คะแนน)      

 พิจารณาจากการดําเนินการท่ีถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอตกลง  
และสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง 
ตามตําแหนงและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู  
   และสถานศึกษา ท่ีคาดหวัง (20 คะแนน) 

    

 2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
  พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ 

ไดครบถวนตามขอตกลง และมีความถูกตอง เช่ือถือได  

    

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
   พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพ 

ไดครบถวน ถูกตอง เช่ือถือได และปรากฏผลตอ
คุณภาพผูเรียน ครู และสถานศึกษา ไดตามขอตกลง 

    

                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 สวน = ................. คะแนน 

 

 

 

                                                    (ลงช่ือ)............................................................... กรรมการผูประเมิน 

             (..................................................................) 
ตําแหนง................................................................... 
วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปขอสังเกตเก่ียวกับ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอคิดเห็น 

 

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

1. จุดเดน  
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ขอคิดเห็น 

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

 

 

                                           (ลงช่ือ).................................................................. กรรมการผูประเมิน 

            (..................................................................) 
ตําแหนง................................................................... 
วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 
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