คู่มือ
การดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

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

สานักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ก.ค.ศ. ได้ มี ม ติ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรประเมิ น ต ำแหน่ ง และวิ ท ยฐำนะข้ ำ รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10
ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564 เพื่อให้มีแนวทำงในกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำว สำนักงำน
ก.ค.ศ. จึ ง ได้ จั ด ท ำคู่ มื อ กำรประเมิ น ต ำแหน่ ง และวิ ท ยฐำนะข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
โดยประกอบด้วย 4 ตอน ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู
และบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยจำแนกออกเป็น หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำร
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำร
ชำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะ
ผู้ อ ำนวยกำรช ำนำญกำรและเลื่ อนเป็ นวิ ทยฐำนะผู้ อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิ เศษ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ำรให้
ข้ำ รำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำร
เชี่ยวชำญและวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภำระงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ตอนที่ 2 กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
คำชี้แจงกำรจัดทำข้อตกลง แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตอนที่ 3 กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
คำชี้แจงกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง แบบประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง แบบสรุป
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง และคำชี้แจงกำรดำเนินกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ตอนที่ 4 กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะ
และเลื่อนวิทยฐำนะ คำชี้แจงกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผน
พัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ และด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร รวมทั้ง แบบคำขอ แบบประเมิ น และแบบสรุป
ผลกำรประเมินฯ ทั้ง 3 ด้ำน
สำนักงำน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรประเมินนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถ
ใช้ในกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
สำนักงำน ก.ค.ศ.
กันยำยน 2564
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คาชี้แจง
กำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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และสร้ ำ งนวั ต กรรมกำรเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่ อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ
มีร ะบบกำรพัฒ นำศัก ยภำพและสมรรถนะครูอ ย่ำ งต่อ เนื่อ ง และสำหรับ ยุท ธศำสตร์ด้ำ นกำรปรับ สมดุล
และกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ มุ่งเน้นกำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีควำมทันสมัย นำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ และมีกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน
2. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้มุ่งเน้นกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภำคกำรศึกษำที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อ ผู้เ รีย น ประชำชน
อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rocks) 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิชำชีพครู ใน 2 กิจกรรมสำคัญ คือ
กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ 2 กำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนสู่ ก ำรเรี ย นรู้ ฐ ำนสมรรถนะ เพื่ อ ตอบสนอง
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ให้ควำมสำคัญกับกำรให้ครู/อำจำรย์มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
และมีควำมศรัทธำในวิชำชีพและควำมเป็นครู และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต
และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน ซึ่งให้ควำมสำคัญกับ กำรให้ครูได้พัฒนำควำมรู้
และทักษะให้เกิดสมรรถนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตลอดจนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีกำรปรับปรุงระบบ กลไกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ
อย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรปรับปรุงระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะวิชำชีพและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
รวมทั้งกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ของระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำระบบกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่ง
และวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
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ไปถึงผู้เรียน มุ่งเน้นกำรพัฒนำวิชำชีพมำกกว่ำกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำร มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนที่เชื่อมโยงกัน
โดยมีกำรประเมินที่ไม่ยุ่งยำก ไม่ซับซ้อน และเป็นธรรม และนำระบบออนไลน์มำใช้ในกำรประเมินวิทยฐำนะ
เช่น กำรยื่นคำขอ และกำรส่งผลงำนทำงวิชำกำรโดยเน้นระบบกำรบันทึกข้อมูลที่ลดกำรใช้กระดำษ
5. จำกงำนวิจัยในโครงกำร กำรสังเครำะห์ระบบและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรพัฒนำวิชำชีพครู :
จำกแนวคิดกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติ โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ประวิต เอรำวรรณ์ ซึ่งได้ ศึกษำแนวคิด
และรำยงำนกำรศึกษำวิจัยของนักวิชำกำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ พบว่ำ
5.1 จำกรำยงำนของ OECD/UNESCO เมื่อปี 2016 มีประเด็นเกี่ยวกับระบบกำรเข้ำสู่
วิทยฐำนะของครู ดังนี้
1) กำรแบ่งวิทยฐำนะครูได้ใช้บทบำทในห้องเรียนเป็นเกณฑ์ แต่ยังขำดควำมชัดเจน
ในกำรประเมินกำรขึ้นสู่แต่ละวิทยฐำนะที่แสดงถึงควำมสำมำรถจริงของครู และไม่สัมพันธ์กับเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพที่กำหนดโดยคุรุสภำ
2) เกณฑ์กำรเข้ำสู่วิทยฐำนะของครูยังไม่ให้น้ำหนักกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่เน้นกำรเสนอเอกสำร รำงวัลที่ได้รับ และจำนวนชั่วโมงที่ได้รับกำรพัฒนำของครู
5.2 จำกผลกำรศึกษำของ Jensen และคณะ เมื่อปี 2012 ได้มีข้อเสนอว่ำ กำรที่ครูจะมี
ตำแหน่งสูงขึ้นต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนักเรียน กำรพัฒนำกำรสอนและกำรวิจัยร่วมกันของครู
กำรสังเกตชั้นเรียน กำรแลกเปลี่ยนวิธีกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึง
กำรประยุกต์ใช้หลักกำรและศำสตร์กำรสอนไปสู่ห้องเรียน
6. หลักเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง
ดำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำย รวมถึงหลักกำร และแนวคิดในเชิงวิชำกำร โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน
จึงได้ดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ โดยได้ดำเนินกำรศึกษำสภำพปัญหำในกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตลอดจนสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลกำรศึกษำวิจัยของประเทศต่ำง ๆ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7. สำนักงำน ก.ค.ศ. ได้นำผลกำรสังเครำะห์ควำมคิดเห็นจำกนักวิชำกำรและผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำมำกำหนดเป็นกรอบแนวคิดสำคัญในกำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวิทยฐำนะ
ของข้ำรำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ แล้วพบว่ำ หัวใจสำคัญ ในกำรยกระดับ คุณภำพกำรศึ ก ษำ
ให้ประสบควำมสำเร็จ ได้แก่

-3 7.1 Back to school คุณภำพกำรศึกษำต้องเริ่มที่ห้องเรียน กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกสำยงำน ต้องมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีกำรทำงำนเป็นทีม มีเป้ำหมำย
ร่วมกัน คือ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน
7.2 Focus on classroom กำรประเมินให้ดูที่ผลกำรปฏิบัติงำนของครูในห้องเรียนดูที่สมรรถนะ
ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนจริ ง ของครู (Teacher performance) แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ (Powerful Pedagogies)
และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน (Students Outcomes)
7.3 Teacher as a key of success ครูเ ป็น กลไกสำคัญ ที่จ ะทำให้ก ำรศึก ษำประสบ
ควำมสำเร็จ ครูต้อ งมีก ำรพัฒ นำให้มีส มรรถนะในกำรปฏิบัติง ำนสูง ขึ้น ตำมระดั บ กำรปฏิบัติที่ค ำดหวัง
ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ ได้แก่
7.3.1 ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute and Learn) โดยผู้ที่เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยต้องสำมำรถ
จัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ในเนื้อหำและสมรรถนะ
วิชำชีพครู ในระหว่ำงที่มีกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม
7.3.2 ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt) สำมำรถปรับประยุกต์ควำมรู้และศำสตร์
กำรสอนมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและควำมแตกต่ำงของผู้เรียน
7.3.3 แก้ไขปัญหำ (Solve the Problem) รับรู้ปัญหำและสำมำรถแก้ปัญหำในกำรจัดกำร
เรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3.4 ริเริ่ม พัฒนำ (Originate and Improve) สำมำรถปรับปรุงพัฒนำงำนให้ดีกว่ำเดิมได้
สอนให้ผู้เรียนมีกระบวนกำรคิด
7.3.5 คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform) สำมำรถสร้ำงสรรค์สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับกำรทำงำนในห้องเรียนให้ดีขึ้นได้ สอนให้ผู้เรียนค้นพบองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
7.3.6 สร้ำ งกำรเปลี่ย นแปลง (Create an Impact) สำมำรถสร้ำ งผลกระทบให้
เกิดขึ้น นอกเหนือจำกห้องเรียน สำมำรถสอนให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้
7.4 School as an Organization กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรในสถำนศึกษำต้องมุ่งเน้น
งำนหลักของครูและผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
7.4.1 ลดควำมซ้ำซ้อน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนเงินเดือนกับกำรให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ (มำตรำ 54) และกำรคงวิทยฐำนะ (มำตรำ 55) เป็นเรื่องเดียวกัน (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน)
7.4.2 School Professional Community กำรจัดทำ PLC เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ควรกำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำด้วย

-4 7.4.3 Support System ควรเป็นระบบ Online System ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำรจำเป็นอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ ผ่ำนแฟลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่ำง ๆ
8. จำกกรอบแนวคิดข้ำงต้น สำนักงำน ก.ค.ศ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีศักยภำพ
นอกจำกจะต้องมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมระดับวิทยฐำนะที่คำดหวังแล้ว ยังต้องสำมำรถพัฒนำครู
ให้มีสมรรถนะเต็มตำมศักยภำพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วย จึงได้นำควำมคิดเห็น
ของนักวิชำกำรและผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องมำจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีกำรพัฒนำ
ให้ มี ส มรรถนะในกำรปฏิ บั ติ ง ำนสู ง ขึ้ น ตำมระดั บ กำรปฏิ บั ติ ที่ ค ำดหวั ง ตำมต ำแหน่ งและวิ ท ยฐำนะ
ตำมแผนภำพที่ 1 และกำหนดกรอบแนวคิดเพื่อวำงระบบในกำรจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ตำมแผนภำพที่ 2
และเชื่อมโยงระบบกำรประเมินต่ำง ๆ ตำมแผนภำพที่ 3 ดังนี้
แผนภาพที่ 1 ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

-5 แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กำรประเมิน Performance Appraisal (PA)
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานตาแหน่ง

ส่วนที่ ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่
ก ค ศ กำหนด
2) ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำร
วิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและ
เครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและ
วิชำชีพ

ส่วนที่ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปน
ประเดนท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครู และสถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางานตามข้อตกลง

ประเดนท้าทาย
Based on Learning Outcomes

มุ่งเน้นการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
- มีกำรปรับประยุกต์กำรปฏิบัติงำน จนปรำกฎ
ผลลัพธ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
วิทยฐานะชานาญการ
- มีกำรริเริ่ม แก้ไขปัญหำพัฒนำงำนวิชำกำร
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
มีกำรพัฒนำและนำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
มีกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำและนำไปเผยแพร่
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและงำนวิจัย เผยแพร่และ
ขยำยผล เป็นแบบอย่ำง และเป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ

แสดงถึงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและบริบทสถำนศึกษำ
นโยบำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการประเมิน

เลื่อนเงินเดือน

ประเมินคงวิทยฐานะ ม

Admin
สถานศึกษา

ครบระยะเวลำตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอ

กำรประเมินวิทยฐำนะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

มีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ที่ขอรับกำรประเมิน
มีผลกำรประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลำที่กำหนด
โดยมีผลกำรประเมินในแต่ละรอบ ผ่ำนเกณฑ์
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
ผลงานที่ใช้เสนอขอรับการประเมิน

ด้านที่ ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์
การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร พิจำรณำจำก
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์
กำรใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือ
กิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ในรูปแบบไฟล์ PDF
กำรนำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมใน

ด้านที่ ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
พิจำรณำจำก
ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น
หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ตำมที่เสนอไว้
ในด้ำนที่ โดยให้นำเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน ไฟล์

คณะกรรมกำร

กศจ./

ประเมิน คำขอผ่ำนระบบ

อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ ง

ชนก./
ชนพ.
ชช./
Admin สนง.เขต/ศธจ.
ส่วนรำชกำร

ชชพ.

Admin
สำนั กงำน ก.ค.ศ.

ชช./ชชพ.
คณะกรรมกำร
ประเมินคำขอผ่ำนระบบ
และประเมินผลงำน
ทำงวิชำกำร

ด้านที่ ด้านผลงานทางวิชาการ
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวัตกรรม
กำรบริหำรสถำนศึกษำจำนวน รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF (ชช.)
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และนวัตกรรม
กำรบริหำรสถำนศึกษำ อย่ำงละ รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF
เป็นผลงำนที่เผยแพร่ผ่ำน TCI ) (ชชพ.)

ก.ค.ศ.

-6 ทั้ งนี้ ระบบกำรประเมิ นตำแหน่งและวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อมโยงบูรณำกำร
กับระบบกำรประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ ตำมมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 โดยมีควำมเชื่อมโยงของระบบกำรประเมิน
ตำมแผนภำพที่ 3
แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ

ม 54 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ม 55 คงวิทยฐานะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

ประเมินการดารงวิทยฐานะ
รอบปีที่ 1

รอบปีที่ 2

มีระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน
มีผลกำรประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลำที่กำหนด โดยมีผลกำร
ประเมินในแต่ละรอบ ผ่ำนเกณฑ์
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ

รอบปีที่ 3

Performance Appraisal : PA
ส่วนที่ ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานตาแหน่ง
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำน
ตำมที่ ก ค ศ กำหนด
ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร
และควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ

ส่วนที่ ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เสนอเปนประเดนท้าทายเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

การประเมินและผลงานที่เสนอ

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร
รำยงำนผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทำงกำรบริหำร PDF)
ไฟล์วีดิทัศน์
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ผลลัพธ์ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ชช ชชพ
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ชช
งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และ นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ชชพ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร TCI) ชชพ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน สถำนศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ได้พัฒนำตนเองให้มีศักยภำพสูงขึ้นตำมระดับวิทยฐำนะ มีภำวะผู้นำในกำรบริหำรวิชำกำร และบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คุณภำพครู คุณภำพผู้เรียน และคุณภำพกำรศึกษำ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

-7 2. ผู้บริหำรเข้ำถึงครูและห้องเรียนมำกขึ้น ทำให้ได้รับทรำบสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ของแต่ ละห้ องเรี ยน สำมำรถน ำมำก ำหนดแผนพั ฒนำสถำนศึ กษำ เพื่ อยกระดั บคุ ณภำพกำรศึ กษำได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน
3. กำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในแต่ละปีงบประมำณ ทำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ได้ทรำบถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนำของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ ซึ่งจะทำให้มีแนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง
พัฒนำครู เพื่อให้ครูสำมำรถนำผลกำรพัฒนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน
4. กำรนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ เป็นกำรลดภำระกำรจัดทำเอกสำร ประหยัดงบประมำณ
ในกำรประเมิน และทำให้ระบบกำรประเมินโดยรวมมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและคล่องตัวยิ่งขึ้น
5. เกิดกำรเชื่อมโยงบูรณำกำร (Alignment and Coherence) ในระบบกำรประเมินวิทยฐำนะ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินเพื่อคงวิทยฐำนะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน
ลดควำมซ้ำซ้อน และงบประมำณในกำรประเมิน
6. ทำให้ มี Big data ในกำรบริหำรงำนบุคคลในหลำยมิติ และสำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญ
ในกำรวำงแผนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส ำหรั บ คู่ มื อ กำรด ำเนิน กำรตำมหลัก เกณฑ์และวิ ธี ก ำรประเมิน ตำแหน่ง และวิ ทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ฉบับนี้ ประกอบด้วยสำระสำคัญ
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ และภำระงำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1.1 หลั กเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่
20 พฤษภำคม 2564 โดยจำแนกออกเป็น
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ มีวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรชำนำญกำรและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ

-8 - หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำร
เชี่ยวชำญพิเศษ
1.2 รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1.3 ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564
ตอนที่ 2 กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนต้องจัดทำ
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ โดยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
ตอนที่ 3 กำรประเมินข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ให้ดำเนินกำรตำมรำยละเอียดคำชี้แจง
กำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตัวชี้วัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน แบบประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง แบบสรุปผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง และคำชี้แจงกำรดำเนินกำรประเมิน
เพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน
โดยกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำนตำมข้ อ ตกลงให้ มี ค ณะกรรมกำรประเมิ น
3 คน ต่อผู้รับกำรประเมิน 1 รำย ประเมินปีงบประมำณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยตำมหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ำรนี้ ก ำหนดให้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำต ำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำทุ ก คน
จัดทำข้อตกลงในกำรพั ฒนำงำนกับผู้ บั งคับ บัญ ชำทุ กปี งบประมำณ โดยผลกำรประเมินสำมำรถน ำไป ใช้
ในกำรบริหำรงำนบุคคลได้ ดังนี้
1. ใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอรับกำรประเมินเพื่อให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ที่กำหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 และแนวปฏิบัติ
กำรดำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ที่กำหนดไว้ในหมวด 7 แล้วแต่กรณี
2. ใช้ผลกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อดำรงไว้
ซึ่งควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญกำร หรือควำมเชี่ยวชำญในตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ได้รับกำรบรรจุ
และแต่งตั้ง ตำมนัยมำตรำ 55 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหมวด
3. ใช้เป็นองค์ประกอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน

-9 ตอนที่ 4 กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์กำหนดให้มี
กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะผ่ำนระบบ DPA มีคณะกรรมกำรประเมิน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 รำย
โดยกำหนดให้มีกำรประเมิน 2 ด้ำน ดังนี้
ด้ำ นที่ 1 ด้ำ นทัก ษะกำรวำงแผนพัฒ นำสถำนศึก ษำ กลยุท ธ์ กำรใช้เ ครื่อ งมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ
สำหรับวิทยฐำนะเชี่ยวชำญและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ให้มีกำรประเมินด้ำนที่ 3
ด้ำนผลงำนวิชำกำรด้วย
กำรปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมกำรประเมินด้ำนที่ 1
และด้ำนที่ 2 แล้วมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ แต่ด้ำนที่ 3 เห็นควรให้ปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำร โดยมีผลกำรประเมิน
จำกคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 คน ใน 3 คน ผ่ำนเกณฑ์ ทั้งนี้ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องอยู่ในวิสัยที่สำมำรถ
ปรับปรุงได้ ต้องไม่เป็นกำรแก้ไขข้อมูลที่กระทบต่อควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง
โดยให้ปรับปรุง 1 ครั้ง ภำยใน 6 เดือน นับแต่วันที่สำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งมติเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนระบบ DPA
ให้ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนกำรศึกษำ แล้วแต่กรณี ทรำบ

- 10 -

ตอนที่ 1
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
- รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
- ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

- 11 ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รูปแบบการจัดทาไฟล์วีดิทัศน์ และภาระงานตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการและเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเปนวิทยฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการและเลื่อนเปนวิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเปนวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญและวิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 รูปแบบการจัดทาไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

รูปแบบไฟล์วดี ีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ก.ค.ศ. กำหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในกำรประเมินคำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรประเมิ น ต ำแหน่ ง และวิ ท ยฐำนะข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1. ไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ก ำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำ กลยุ ท ธ์ กำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ นวั ต กรรมทำงกำรบริ ห ำร
ตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
กำหนดให้มีรูปแบบกำรจัดทำและคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
1.1 เป็นไฟล์ วี ดิทั ศน์ที่ ผู้ บริหำรสถำนศึกษำได้จัดทำขึ้นภำยหลั งจำกที่ไ ด้กำหนดแผนพั ฒ นำ
สถำนศึกษำแล้ว โดยนำเสนอกระบวนกำรคิด รูปแบบ กำรใช้กลยุทธ์ หรือเครื่องมือหรือนวัตกรรมกำรบริหำร
ในกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุผลและประสบผลสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหำ
หรื อ ประเด็ น กำรพั ฒ นำ กำรแก้ ปั ญ หำสถำนศึ ก ษำ ทั้งนี้ วีดิทัศน์ ที่ น ำเสนอต้ อ งสะท้ อ นระดั บ กำรปฏิ บั ติ
ที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน สมรรถนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำ แรงบันดำลใจ
กรอบแนวคิ ด ปรั ช ญำในกำรก ำหนดวิ สั ยทั ศน์ กำรพั ฒนำสถำนศึ กษำ กำรออกแบบกลยุ ทธ์ กำรบริ หำร
กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรบริหำร กำรทำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล กำรจัดกำรตำมกระบวนกำรชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง ศึกษำนิเทศก์ ผู้ เชี่ยวชำญ ในกำรพัฒนำ
คุณภำพของนักเรียน ครูแ ละชุม ชน กำรปฏิบัติที่ดีจำกกำรบริหำรสถำนศึกษำ กำรประเมินและปรับปรุง
กำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
1.2 กำรถ่ำยทำและกำรนำเสนอไฟล์วิดีทัศน์กำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
กำหนดให้มีรูปแบบและลักษณะสำคัญทำงเทคนิค ดังนี้
1) รู ป แบบกำรถ่ ำ ยท ำไฟล์ วี ดิ ทั ศ น์ ต้ อ งเป็ นกำรบั นทึ ก ณ สถำนศึ กษำที่ ปฏิ บั ติ งำนจริ ง
โดยฉำกหลั งจะต้ องไม่ มี บุ ค คลอื่ น ใดมำร่ ว มน ำเสนอ ในกำรน ำเสนออำจใช้ สื่ อช่ วยในลั กษณะของภำพนิ่ ง
ข้อควำม สัญลักษณ์ ภำพเคลื่อนไหว และอำจมีกำรสอดแทรก (Insert) ภำพ หรือนำเสนอในรูปแบบ Power Point
ด้วยก็ได้ โดยกำรนำเสนอให้ใช้กำรพูดหรือนำเสนอเป็นภำษำไทยด้วยตนเองเท่ำนั้น กำรถ่ำยทำให้ใช้กล้องถ่ำยทำ
แบบตัวเดียว (Single video camera) ไม่มีส่วนนำใด ๆ ของไฟล์วีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก
ไม่มีกำรหยุดกำรถ่ำยทำ (One - Take recording) ไม่มีกำรตัดต่อ (Un - Editing) ไม่มีกำรแต่งเติมภำพ (No effect)
ด้วยเทคนิคหรือวิธีกำรใด ๆ และต้องไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในกำรถ่ำยทำทั้งสิ้น
2) ลักษณะสำคัญทำงเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์
(1) ควำมละเอี ยดของไฟล์ วี ดิ ทั ศน์ ต้ องมี ภำพและเสี ยงที่ ชั ดเจนเพี ยงพอที่ จะสำมำรถ
ประเมินได้ตำมสภำพกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริง
(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4
(3) ควำมยำวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 15 นำที

- 44 ทั้งนี้ ให้ส่งไฟล์วีดิทัศน์กำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทำงกำรบริหำร จำนวน 1 ไฟล์ เท่ำนั้น
2. ไฟล์วีดิทัศน์กำรนำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ
2.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ หรือเกิดนวัตกรรมกำรบริหำร
หรือกำรจัดกำรที่ เป็ นแบบอย่ ำ งที่ ดี .(Best.practice).โดยมี ร่อ งรอยหลักฐำนเชิ งประจักษ์ซึ่ งแสดงผลลั พ ธ์
(Outcomes).จำกกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน.ครู.และสถำนศึกษำ.อย่ำงเป็นรูปธรรม
2.2 กำรถ่ำยทำวีดทิ ัศน์กำรนำเสนอผลลัพธ์ ใ นกำรพัฒนำกำรบริ หำรสถำนศึกษำ
กำหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหำ และลักษณะสำคัญทำงเทคนิค ดังนี้
1) รูปแบบและเนื้อหำของไฟล์วีดิทัศน์กำรนำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นผู้นำเสนอแบบปรำกฏตัวและบรรยำยด้วยตนเองเท่ำนั้น โดยกำรนำเสนอให้เป็นลักษณะ
กำรอธิบำยกำรปฏิบัติงำนของตนเอง สะท้อนผลลัพธ์ของกำรบริหำรที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
และภำพรวมของสถำนศึกษำ อำจนำเสนอร่องรอยชิ้นงำน/ผลงำนที่เป็นผลลัพธ์ ผลกระทบจำกกำรบริหำร
ที่มีพัฒนำกำรสอดคล้องกับประเด็นที่ท้ำทำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในปีงบประมำณนั้น ๆ
โดยผลงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ อำจมีได้หลำกหลำยรูปแบบ และควรเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ ผลงำนควรจะนำเสนอให้เห็นทั้งที่ประสบควำมสำเร็จมำก ประสบควำมสำเร็จน้อย
หรือที่ยังมีปัญหำท้ำทำยซึ่งยังไม่ประสบควำมสำเร็จด้วย.ทั้งนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องรับผิดชอบและ
ตระหนักถึงจรรยำบรรณในกำรนำเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ระหว่ ำงกำรบรรยำย
ให้มีกำรสอดแทรก (Insert) ภำพนิ่ง หรือ ภำพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนนำ (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษ
ที่สร้ำงขึ้น (No sound effect) ไม่มีกำรซ้อนตัวอักษรระหว่ำงกำรนำเสนอ แต่อำจใช้กำรนำเสนอผ่ำนโปรแกรม
กำรนำเสนอได้ ได้แก่ Power point, Keynote, Google Slide หรืออื่น ๆ
2) ลักษณะสำคัญทำงเทคนิคของไฟล์วีดิทัศน์กำรนำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำร
สถำนศึกษำ
(1) ควำมละเอี ยดของไฟล์ วี ดิ ทั ศน์ ต้ องมี ภำพและเสี ยงที่ ชั ดเจนเพี ยงพอที่ จะสำมำรถ
ประเมินได้ตำมสภำพกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจริง
(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4
(3) ควำมยำวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นำที
โดยให้ส่งไฟล์วดี ทิ ัศน์กำรนำเสนอผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 ไฟล์ เท่ำนั้น
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ตอนที่ 2
การจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

- 48 คาชี้แจงการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน

คาชี้แจงการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน
“ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน” (Performance Agreement : PA) หมำยควำมว่ำ ข้อตกลง
ที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้เสนอต่อผู้ บังคับบัญ ชำ เพื่อแสดงเจตจำนงว่ำภำยในรอบกำรประเมินจะพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน คุณภำพครู และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ
ที่คำดหวังของตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้ำหมำย และบริบทสถำนศึกษำ นโยบำย
ของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร โดยผู้บังคับบัญชำได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำที่ด ำรงต ำแหน่ งผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำทุ กคน ต้องจั ดท ำ
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมำณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ โดยข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่
ก.ค.ศ. กำหนด
2) ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชน
และเครือข่ำย และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำนที่ เ สนอเป็ น ประเด็ น ท้ ำ ทำยเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น
ครู และสถำนศึกษำ
กำรจั ด ท ำข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำน ควรก ำหนดกำรด ำเนิ น กำรในแต่ ล ะกิ จ กรรม
ให้ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงได้อย่ำงชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่ำง
กำรด ำเนิ นกำรตำมข้ อตกลงในกำรพั ฒนำงำน กรณี ที่ ผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำย้ ำย หรื อรั กษำกำรในต ำแหน่ ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
1. กรณีที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำย้ำยสถำนศึกษำระหว่ำงปีงบประมำณให้จัดทำข้อตกลง
ในกำรพัฒนำงำนกับผู้บังคับบัญชำคนใหม่
2. กรณีที ่ร องผู ้อ ำนวยกำรสถำนศึก ษำได้ร ับ กำรแต่ง ตั ้ง ให้รัก ษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึก ษำ ให้จัด ทำข้อ ตกลงในกำรพัฒ นำงำนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึก ษำ
กับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

- 49 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
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PA 1/บส

- PA 1/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. ....
ผู้จัดทาข้อตกลง
ชื่อ....................................................นำมสกุล........................................................ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สถำนศึกษำ................................................................................. สังกัด...............................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ประเภทของสถานศึกษา
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมศึกษำ
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ ง
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(ยังไม่มีวิทยฐำนะ) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปนี้
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1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 เต็มเวลำ
 ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก………………………………………………………………………………………
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ำกว่ำ………… … ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
 ปฏิบัติกำรสอนประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับครู
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน
ที่จะปฏิบัตใิ นแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)
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1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปน
ผู้นาทางวิชาการ
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดทำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรนำไปปฏิบัติ กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ครู และสถำนศึกษำ
หมายเหตุ
1. รูปแบบกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดทำข้อตกลง

- 54 2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง และคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2
3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ประเด็ นที่ ท้ ำทำยในกำรพั ฒนำคุ ณภำพผู้ เรี ยน ครู และสถำนศึ กษำ ของผู้ จั ดท ำข้ อตกลง
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ยังไม่มีวิทยฐำนะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง คือ
การปรับประยุกต์ กำรพัฒนำกำรบริหำรจัด กำรสถำนศึกษำ ให้เ กิด กำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือมี
กำรพัฒนำมำกขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังที่สูงกว่ำได้)
ประเด็นท้ำทำย เรื่อง................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................…
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.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
................/.............../...................

ความเหนของผู้บังคับบัญชา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไข และเสนอ
เพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
................/.............../...................
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PA 1/บส

- PA 1/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. ....
ผู้จัดทาข้อตกลง
ชื่อ.......................................... นำมสกุล................................ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำร
สถำนศึกษำ..................................................................................... สังกัด.............................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ประเภทของสถานศึกษา
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมศึกษำ
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในกำรจั ดทำข้อ ตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึก ษำ
วิทยฐำนะชำนำญกำร ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปนี้
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1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 เต็มเวลำ
 ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก………………………………………………………………………………………
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ำกว่ำ………… … ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
 ปฏิบัติกำรสอนประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับครู
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน
ที่จะปฏิบัตใิ นแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)

- 58 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง

1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปน
ผู้นาทางวิชาการ
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดทำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรนำไปปฏิบัติ กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ครู และสถำนศึกษำ
หมายเหตุ
1. รูปแบบกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดทำข้อตกลง

- 60 2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง และคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2
3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ประเด็ นที่ ท้ ำทำยในกำรพั ฒนำคุ ณภำพผู้ เรี ยน ครู และสถำนศึ กษำของผู้ จั ดท ำข้ อตกลง
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำร ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ของวิทยฐำนะชำนำญกำร คือ การแก้ไขปัญหา กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณ ภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดง
ให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้)
ประเด็นท้ำทำย เรื่อง.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………
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.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
................/.............../...................

ความเหนของผู้บังคับบัญชา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
( ) ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ ป็ น ข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำน โดยมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ น ำไปแก้ ไ ข
และเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
................/.............../...................
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PA 1/บส

- PA 1/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. ....
ผู้จัดทาข้อตกลง
ชื่อ.................................. นำมสกุล.............................. ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
สถำนศึกษำ..................................................................................... สังกัด.............................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ประเภทของสถานศึกษา
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมศึกษำ
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ ง
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในกำรจั ดทำข้อ ตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึก ษำ
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปนี้
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1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 เต็มเวลำ
 ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก……………………………………………………………………………………
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ำกว่ำ………… … ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
 ปฏิบัติกำรสอนประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับครู
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน
ที่จะปฏิบัตใิ นแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)
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1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปน
ผู้นาทางวิชาการ
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดทำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรนำไปปฏิบัติ กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ครู และสถำนศึกษำ
หมายเหตุ
1. รูปแบบกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดทำข้อตกลง

- 66 2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง และคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2
3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ประเด็ นที่ ท้ ำทำยในกำรพั ฒนำคุ ณภำพผู้ เรี ยน ครู และสถำนศึ กษำของผู้ จั ดท ำข้ อตกลง
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ
ที่คำดหวังของวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำย
อำจจะแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้)
ประเด็นท้ำทำย เรื่อง................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………
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.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
................/.............../...................

ความเหนของผู้บังคับบัญชา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
( ) ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ ป็ น ข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำน โดยมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ นำไปแก้ ไ ข
และเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
................/.............../..................
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PA 1/บส

- PA 1/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. ....
ผู้จัดทาข้อตกลง
ชื่อ....................................... นำมสกุล................................... ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ
สถำนศึกษำ................................................................................. สังกัด................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ประเภทของสถานศึกษา
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมศึกษำ
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนือ่ ง
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในกำรจั ดทำข้อ ตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึก ษำ
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปนี้
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1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 เต็มเวลำ
 ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก………………………………………………………………………………………
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ำกว่ำ………… … ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
 ปฏิบัติกำรสอนประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชำ จำนวน ............. ชัว่ โมง/สัปดำห์
 สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชุมชนกำรเรียนรูท้ ำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับครู
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน
ที่จะปฏิบัติในแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)
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1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปน
ผู้นาทางวิชาการ
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดทำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)

- 71 ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง

งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรนำไปปฏิบัติ กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ครู และสถำนศึกษำ

หมายเหตุ
1. รูปแบบกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดทำข้อตกลง

- 72 2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง และคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2
3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ประเด็ นที่ ท้ ำทำยในกำรพั ฒนำคุ ณภำพผู้ เรี ยน ครู และสถำนศึ กษำของผู้ จั ดท ำข้ อตกลง
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บ ริห ำรสถำนศึก ษำ วิท ยฐำนะเชี่ย วชำญ ต้อ งแสดงให้เ ห็น ถึง ระดับ กำรปฏิบัติ
ที่ค ำดหวัง ของวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ คือ การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยน ให้คุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำสูงขึ้น เป็นแบบอย่ำงที่ดีและให้คำปรึกษำผู้อื่น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดงให้เห็นถึง
ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้)
ประเด็นท้ำทำย เรื่อง…………………….........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………
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.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
................/.............../...................

ความเหนของผู้บังคับบัญชา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
( ) ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ ป็ น ข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำน โดยมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ น ำไปแก้ ไ ข
และเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
................/.............../.............
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PA 1/บส

- PA 1/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. ....
ผู้จัดทาข้อตกลง
ชื่อ....................................... นำมสกุล............................ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ
สถำนศึกษำ.................................................................................. สังกัด...............................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ประเภทของสถานศึกษา
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมศึกษำ
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในกำรจั ดทำข้อ ตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึก ษำ
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปนี้
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1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 เต็มเวลำ
 ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก……………………………………………………………………………………
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ำกว่ำ………… … ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
 ปฏิบัติกำรสอนประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับครู
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน
ที่จะปฏิบัตใิ นแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)
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1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปน
ผู้นาทางวิชาการ
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดทำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรนำไปปฏิบัติ กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ครู และสถำนศึกษำ
หมายเหตุ
1. รูปแบบกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดทำข้อตกลง

- 78 2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง และคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2
3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ประเด็นที่ท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ของผู้จัดทำข้อตกลง
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติ
ที่คำดหวังของวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนำนวัตกรรม เผยแพร่และขยำยผล
จนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้คำปรึกษำผู้อื่นและเป็นผู้นำ
ประเด็นท้ำทำย เรื่อง…………………… .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………
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.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
................/.............../...................

ความเหนของผู้บังคับบัญชา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไข และเสนอ
เพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
................/.............../...................
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ตอนที่ 3
- การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
- การดาเนินการประเมินเพือ่ ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564 ในช่วงระยะเวลาเปลีย่ นผ่าน
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สำหรับกรรมกำรประเมิน PA

คาชี้แจงการประเมิน

คาชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบประเมินนี้ โดยกำรประเมิน
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงให้ดำเนินกำรประเมินตำมองค์ประกอบที่กำหนด
1. องค์ประกอบการประเมินมี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย
1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่
ก.ค.ศ. กำหนด
2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นกำรประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำน
ตำแหน่ง ทั้ง 5 ด้ำน จำนวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร จำนวน 6 ตัวชี้วัด
ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จำนวน 3 ตัวชี้วัด
ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวชี้วัด
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย จำนวน 2 ตัวชี้วัด
ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ จำนวน 2 ตัวชี้วัด
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
โดยมีระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง และระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมิน ดังนี้
1) ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
ตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

ปรับประยุกต์
(Apply and Adapt)

ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ
วิทยฐานะ
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
รองผู้อำนวยกำร/ผู้อำนวยกำร
แก้ไขปัญหำ
ชำนำญกำร
(Solve the Problem)
รองผู้อำนวยกำร/ผู้อำนวยกำร
ริเริ่ม พัฒนำ
ชำนำญกำรพิเศษ
(Originate & Improve)

รายละเอียด
สำมำรถปรับประยุกต์กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
และปฏิบัติงำนจนปรำกฏผลลัพธ์กับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำได้ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
รายละเอียด
สำมำรถแก้ไขปัญหำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
สำมำรถริเริ่มพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
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ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง

รองผู้อำนวยกำร/ผู้อำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ

คิดค้น ปรับเปลี่ยน
(Invent & Transform)

ผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ

สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
(Create an Impact)

รายละเอียด
สำมำรถคิดค้น พัฒนำนวัตกรรมและปรับเปลี่ยน
ให้คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ สูงขึ้น
เป็นแบบอย่ำงที่ดี และให้คำปรึกษำผู้อื่น
สำมำรถคิดค้น พัฒนำ นวัตกรรม เผยแพร่ และขยำยผล
จนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ให้คำปรึกษำผู้อื่น และเป็นผู้นำ

2) ระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมินในแต่ละตำแหน่งและวิทยฐำนะ
ให้ผู้ประเมินพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกกำรปฏิบัติงำนจริง
ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง ำนตำมลั ก ษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง โดยค ำนึ ง ถึ ง สภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำร
สถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นกำรประเมินจำกเอกสำร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจำกบุคคลและหรือ
หน่วยงำน และหลักฐำนที่แสดงว่ำผู้ขอรับกำรประเมินได้ดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เช่น รำยงำนผลกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตำมระดับคุณภำพในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้ต่ำกว่ำระดับ
ที่คำดหวังมำก
ปฏิบัติได้ต่ำกว่ำระดับ
ที่คำดหวัง
ปฏิบัติได้ตำมระดับ
ที่คำดหวัง
ปฏิบัติได้สูงกว่ำ
ระดับที่คำดหวัง

รายละเอียด
ไม่ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะ
ที่ดำรงอยู่
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้ำง แต่ไม่ครบถ้วน
และไม่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนตำแหน่ง/
มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่ง และมีคุณภำพสูงกว่ำมำตรฐำน
ตำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่

เกณฑ์การให้คะแนน
กำรประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ กำหนดให้มีเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ 4 ระดับ คือ
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภำพกำหนดค่ำคะแนน ไว้ดังนี้
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ค่าคะแนนที่ได้
คะแนนเตม 10
คะแนนเตม 20
10.00
20.00
7.50
15.00
5.00
10.00
2.50
5.00
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2.1 กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
2.1.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร
2) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะ
ไม่ต่ำกว่ำศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เหมำะสม และดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำจำกสถำนศึกษำอื่น
ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม
จำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรประเมิน
กรณีที่ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่ อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
ของรองผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำด้ ว ยเหตุ ใ ด ๆ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำใกล้ เ คี ย งที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน
2.1.2 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ให้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
เป็นประธำนกรรมกำร
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม
และดำรงตำแหน่งไม่ ต่ ำกว่ ำ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ หรื อ ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำอื่ น ที่ มี วิ ท ยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำ
วิทยฐำนะผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จำนวน 2 คน
เป็นกรรมกำรประเมิน
2.2 กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้ งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
งำนตำมข้อตกลง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร
2) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะ
ไม่ต่ำกว่ำศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เหมำะสม และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำจำกสถำนศึกษำอื่น
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จำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรประเมิน
กรณีที่ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
ของรองผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำด้ ว ยเหตุ ใ ด ๆ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำใกล้ เ คี ย งที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน
2.2.2 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือเลขำธิกำร กศน. หรือ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้บังคับบัญชำของผู้รับกำรประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม
และดำรงตำแหน่งไม่ ต่ ำกว่ ำ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ หรื อ ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึ ก ษำอื่ น ที่ มี วิ ท ยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำ
วิทยฐำนะผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จำนวน 2 คน
เป็นกรรมกำรประเมิน
3. วิธีการประเมิน
ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในแต่ละรอบกำรประเมิน โดยพิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของตำแหน่งและวิทยฐำนะ ตำมแบบที่
ก.ค.ศ. กำหนด
4. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลกำรประเมิน
กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

PA 2/บส
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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ …
รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....
ข้อมูลผู้รับการประเมิน
ชื่อ........................................................นำมสกุล..........................................ตำแหน่ง..............................
สถำนศึกษำ................................................................... สังกัด................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท
ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง (60 คะแนน)
1) ภำระงำน  เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปนผู้นาทางวิชาการ
1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนำ
ที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ ครอบคลุมภำรกิจหลัก
ของสถำนศึกษำ มีกำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็น
ของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและมีกำรดำเนินกำรตำมแผน
1.2 กำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
 ปรับประยุกต์หลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มีควำม
ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน และท้องถิ่น
โดยมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำร
จัดทำหลักสูตร หลักสูตรมีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน
คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้ำง เวลำเรียน คำอธิบำยรำยวิชำ แนวดำเนินกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัตจิ ริง ในกำรจัดกำรเรียนรู้

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

เกณฑ์ผ่ำน
ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร
แต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 70

- 87 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)
มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร มีกำรนำผลกำร
นิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผล กำรใช้หลักสูตร
มำปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร
1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน
 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน ครูมีกำรเตรียมกำร
จัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน ปรับประยุกต์
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเครื่องมือในกำร
วัดและประเมินผล นำผลไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้
1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำหรือกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำประยุกต์ใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตรงตำมที่หลักสูตรกำหนด ครู
และนักเรียนสำมำรถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
มีกำรรำยงำนผลและนำไปปรับปรุง
1.5 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู มีกำรส่งเสริมกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)
1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และนำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร มอบหมำยงำน
มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง และจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม และประเมินผล
มีรำยงำนผลกำรดำเนินกำรและนำผลไปปรับปรุง
2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหำ
และพัฒนำผู้เรียน ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม
3.1 กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยมีนโยบำย กลยุทธ์
กำรใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก
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ปฏิบัติได้
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน
มีแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร สอดคล้องกับมำตรฐำน
ภำระงำนบริหำร โดยคำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ
และมีกำรนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำสถำนศึกษำ
โดยสร้ำงหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล
มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและผู้เรียน
ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ
ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
 สร้ำงควำมร่วมมือ อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้เรียน
ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ
และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำยในกำร
ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร
แก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ
และชุมชน และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมท้องถิ่น
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- 90 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำ
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
5.2 กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
 มีกำรนำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ มีกำรปฏิบัติจริง มีกำรติดตำม
ประเมินผล และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำร
และนำผลไปปรับปรุง
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- 91 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (40 คะแนน)
รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt)
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1. วิธีดาเนินการ (20 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ
2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน)
2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้
2.2 เชิ งคุณ ภำพ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. ....

- 92 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเหน
ราย (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................
1. จุดเด่น
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเหน
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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- 93 - PA 2/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ

แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามข้อตกลง (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....
ข้อมูลผู้รับการประเมิน
ชื่อ....................................................นำมสกุล..............................................ตำแหน่ง..............................
สถำนศึกษำ................................................................ สังกัด....................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท
ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง (60 คะแนน)
1) ภำระงำน  เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
แก้ไขปัญหา (Solve the problem)
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปนผู้นาทางวิชาการ
1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
 มีกำรแก้ไขปัญหามำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยมีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ
ครอบคลุมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน
ควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และมีกำรดำเนินกำรตำมแผน
1.2 กำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
 หลักสูตรสถำนศึกษำ มีควำมทันสมัย สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหา
และจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบถูกต้อง
ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โครงสร้ำง เวลำเรียน คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผล

ผลการประเมิน
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เกณฑ์ผ่ำน
ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร
แต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 70

- 94 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
แก้ไขปัญหา (Solve the problem)
กำรเรียนรู้ มีกำรนำหลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัติจริง
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร
มีกำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผล
กำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน
 มีกำรแก้ไขปัญหากระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน ครูมีกำรเตรียม
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้
เครื่องมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล นำผลไป
ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำหรือกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำร
แก้ไขปัญหากำรจัดกำรเรียนรู้ตรงตำมที่หลักสูตรกำหนด
ครูและนักเรียนสำมำรถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำม
ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
มีกำรรำยงำนผลและนำไปปรับปรุง
1.5 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครู แก้ไขปัญหาโดยส่งเสริมกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
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- 95 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem
1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และนำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร มอบหมำยงำน
มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง และจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม และประเมินผล
มีรำยงำนผลกำรดำเนินกำรและนำผลไปปรับปรุง
2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนำผู้เรียน ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม
3.1 กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยมีนโยบำย
กลยุทธ์ กำรใช้เครือ่ งมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก

1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 96 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem
ในกำรแก้ไขปัญหาพัฒนำสถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน
มีแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร สอดคล้องกับมำตรฐำน
ภำระงำนบริหำร โดยคำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ
และมีกำรนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนำสถำนศึกษำ
โดยสร้ำงหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำและผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำร
มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
 สร้ำงควำมร่วมมือ อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้เรียน
ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนำ
กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ
และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
โดยประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำยในกำร
ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร
แก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ
และชุมชน และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 97 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำ
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
5.2 กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
 มีกำรนำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำกกำร
พัฒนำตนเองและวิชำชีพมำแก้ไขปัญหาในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ มีกำรปฏิบัติจริง มีกำรติดตำมประเมินผล
และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำร และนำผล
ไปปรับปรุง

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 98 ส่ วนที่ 2 ข้ อตกลงในการพั ฒนางานที่ เสนอเป นประเด นท้ าทายในการพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน ครู
และสถานศึกษา (40 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
แก้ไขปัญหา (Solve the Problem)

1
ปฏิบัติได้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก

2
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

1. วิธีดาเนินการ (20 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ
2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน)
2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้
2.2 เชิง คุณ ภำพ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. ....

- 99 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเหน
ราย (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................
1. จุดเด่น
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเหน
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

PA 2/บส

- 100 - PA 2/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....
ข้อมูลผู้รับการประเมิน
ชื่อ.........................................................นำมสกุล............................................ตำแหน่ง..............................
สถำนศึกษำ....................................................... สังกัด.............................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท
ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง (60 คะแนน)
1) ภำระงำน  เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปนผู้นาทางวิชาการ
1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
 มีกำรริเริ่ม พัฒนา มำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยมีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับนโยบำยทุกระดับ
ครอบคลุมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ มีกำรประเมิน
ควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
และมีกำรดำเนินกำรตำมแผน
1.2 กำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
 หลักสูตรสถำนศึกษำ มีควำมทันสมัย สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรริเริ่ม พัฒนา
และจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ มีองค์ประกอบถูกต้อง
ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โครงสร้ำง เวลำเรียน คำอธิบำยรำยวิชำ
แนวดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผล

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

เกณฑ์ผ่ำน
ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร
แต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 70

- 101 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)
กำรเรียนรู้ มีกำรนำหลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัติจริง
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร
มีกำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำม และกำรประเมินผล
กำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน
 มีกำรริเริ่ม พัฒนา กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน ครูมีกำรเตรียม
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน กำรออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล นำผลไปปรับปรุง
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
 ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ตรงตำมที่หลักสูตรกำหนด ครูและนักเรียน
สำมำรถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
มีกำรรำยงำนผลและนำไปปรับปรุง
1.5 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครู โดยมีกำรริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง

1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)
1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
 กำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และนำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
 ริเริ่ม พัฒนากำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำร
ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร
มอบหมำยงำน มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง
และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม
และประเมินผล มีรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
และนำผลไปปรับปรุง
2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 ริเริ่ม พัฒนากำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม
3.1 กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยมีกลยุทธ์
เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก
ในกำรริเริ่ม พัฒนา สถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน
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ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง
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- 103 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)
มีแผนปฏิบัติกำร สอดคล้องกับมำตรฐำนภำระงำน
บริหำร โดยคำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ และมี
กำรนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ
เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ โดยริเริ่ม พัฒนา สร้ำงหรือนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ
ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
 ริเริ่ม พัฒนาสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์
กับผู้เรียน ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
โดยริเริ่ม พัฒนา ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน
และเครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน และเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเปนผู้นา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ผลการประเมิน
1
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ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 104 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)
5.2 กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
 มีกำรนำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีกำรปฏิบัติจริง มีกำรติดตำมประเมินผล
และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรมกำรบริหำร และนำผล
ไปปรับปรุง

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

- 105 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา (40 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)

1
ปฏิบัติได้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก

2
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

1. วิธีดาเนินการ (20 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ
2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน)
2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้
2.2 เชิง คุณ ภำพ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. ....

- 106 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเหน
ราย (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................
1. จุดเด่น
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเหน
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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PA 2/บส

- PA 2/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....
ข้อมูลผู้รับการประเมิน
ชื่อ.....................................................นำมสกุล.............................................ตำแหน่ง..............................
สถำนศึกษำ............................................................... สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท
ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง (60 คะแนน)
1) ภำระงำน  เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform)
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปนผู้นาทางวิชาการ
1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
 มีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยคิดค้น ปรับเปลี่ยน แผนพัฒนำที่สอดคล้องกับ
นโยบำยทุกระดับ ครอบคลุมภำรกิจหลักของ
สถำนศึกษำ มีกำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็น
ของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและมีกำรดำเนินกำรตำมแผน
เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
1.2 กำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
 หลักสูตรสถำนศึกษำ มีควำมทันสมัย สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในกำรคิดค้น
ปรับเปลี่ยน กำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้ำง
เวลำเรียน คำอธิบำยรำยวิชำ แนวดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ
เกณฑ์ผ่ำน
ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร
แต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 70

- 108 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform)
กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรนำหลักสูตร
สถำนศึกษำไปปฏิบัติจริง ในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรนิเทศ
ติดตำม กำรใช้หลักสูตร มีกำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำม
และกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุงพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ เปนแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน
 มีกำรคิดค้น ปรับเปลี่ยน กระบวนกำรจัด
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน
ครูมีกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้
เครื่องมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ มีเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผล
นำผลไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
 ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตรงตำมที่หลักสูตรกำหนด ครูและนักเรียนสำมำรถ
ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรติดตำมประเมินผล
คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มีกำรรำยงำนผลและนำไปปรับปรุง
เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้

1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 109 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform)
1.5 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู โดยส่งเสริม
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และมีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับ
ผู้อื่นได้
1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และนำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ เปนแบบอย่างที่ดี
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
 บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย ตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และเปนแบบอย่างที่ดี
2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
 คิดค้น ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน มีสำรสนเทศและแผนปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลำกร
มอบหมำยงำน มีกรรมกำรนักเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง
และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน มีกำรติดตำม
และประเมินผล มีรำยงำนผลกำรดำเนินกำร และนำผล
ไปปรับปรุง เปนแบบอย่างที่ดี

1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 110 ผลการประเมิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform)
2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
3.1 กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
 คิดค้น ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
โดยมีกลยุทธ์ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเชิงรุก
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำและคุณภำพผู้เรียน
มีแผนปฏิบัติกำร สอดคล้องกับมำตรฐำนภำระงำน
บริหำร โดยคำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ และมีกำร
นำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เปนแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ
เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ โดยคิดค้น ปรับเปลี่ยน
สร้ำงหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำและผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำร
มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน
เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน สร้ำงควำมร่วมมือ
อย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ผู้ปกครอง ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
ช่วยเหลือและพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เปนแบบอย่างที่ดี

1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 111 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform)
4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน กำรจัดระบบกำรให้บริกำร
ในสถำนศึกษำ โดยประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน
และเครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน และงำนจิตอำสำ
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน และเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมท้องถิ่น เปนแบบอย่างที่ดี
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเปนผู้นา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เปนแบบอย่างที่ดี
5.2 กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
 มีกำรนำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้
จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำคิดค้น ปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีกำรปฏิบัติจริง มีกำร
ติดตำมประเมินผล และมีรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรม
กำรบริหำร และนำผลไปปรับปรุง เปนแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 112 ส่ วนที่ 2 ข้ อตกลงในการพั ฒนางานที่ เสนอเป นประเด นท้ าทายในการพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยน ครู
และสถานศึกษา (40 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform)

1
ปฏิบัติได้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก

2
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

1. วิธีดาเนินการ (20 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ
2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน)
2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้
2.2 เชิง คุณ ภำพ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน

(ลงชื่อ)............................................................... กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. ....

- 113 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเหน
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
1. จุดเด่น
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเหน
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

PA 2/บส

- 114 - PA 2/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
รอบกำรประเมิน ระหว่ำงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. .... ถึงวันที่ ... เดือน ..................พ.ศ. ....
ข้อมูลผู้รับการประเมิน
ชื่อ.........................................................นำมสกุล.......................................ตำแหน่ง..............................
สถำนศึกษำ............................................. สังกัด....................................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตรำเงินเดือน ............ บำท
ให้ทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับผลกำรประเมิน หรือให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตาแหน่ง (60 คะแนน)
1) ภำระงำน  เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact)
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปนผู้นาทางวิชาการ
1.1 กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
 สร้างการเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับ
นโยบำยทุกระดับ ครอบคลุมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ
มีกำรประเมินควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนกำรที่ถูกต้อง
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนและมีกำรดำเนินกำรตำมแผน
เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
1.2 กำรจัดทำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
 สร้างการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถำนศึกษำ
ให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และท้องถิ่น โดยมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
มีส่วนร่วมในกำร กำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์
จุดมุ่งหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้ำง
เวลำเรียน คำอธิบำยรำยวิชำ แนวดำเนินกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำไปปฏิบัติจริง ในกำรจัดกำรเรียนรู้

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

เกณฑ์ผ่ำน
ต้องได้
คะแนนจำก
กรรมกำร
แต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 70
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact)
มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร มีกำรนำผลกำรนิเทศ
ติดตำม และกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรมำปรับปรุง
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ มีการเผยแพร่และขยายผล
ในวงวิชาชีพ เปนแบบอย่างและเปนผู้นา
1.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน
 สร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติกำรสอน
ครูมีกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรเลือกสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแผนพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเครื่องมือ
ในกำรวัดและประเมินผล นำผลไปปรับปรุงพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เปนแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
1.4 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือกำรนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
 ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ตรงตำมที่หลักสูตรกำหนด ครูและนักเรียนสำมำรถ ใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ มีกำรติดตำมประเมินผลสร้างการเปลี่ยนแปลง
การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีกำรรำยงำนผลและนำไปปรับปรุง มีการเผยแพร่
และขยายผลในวงวิชาชีพ เปนแบบอย่างและเปนผู้นา
1.5 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัด
กำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ และมีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการนิเทศ กากับ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยส่งเสริมกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เปนแบบอย่างที่ดี
และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 116 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact)
1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ
 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ และนำผลไปใช้แก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ มีการเผยแพร่
ขยายผลและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ
เปนแบบอย่างและเปนผู้นา
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
 บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย ตำมหลัก
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และเปนแบบอย่างที่ดี
2.2 กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียนและกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีสำรสนเทศ
และแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
ประชุมชี้แจงบุคลำกร มอบหมำยงำน มีกรรมกำรนักเรียน
เครือข่ำยผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน
มีกำรติดตำม และประเมินผล มีรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรและนำผลไปปรับปรุง
และเปนแบบอย่างที่ดี
2.3 กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีโอกำส ควำมเสมอภำค
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 117 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact)
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
และนวัตกรรม
3.1 กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทำงกำรบริหำรเชิงรุก ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และคุณภำพผู้เรียน มีแผนปฏิบัติกำร สอดคล้องกับ
มำตรฐำนภำระงำนบริหำร โดยคำนึงถึงประโยชน์
และควำมคุ้มค่ำ มีกำรนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
3.2 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
 บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
สถำนศึกษำ โดยสร้ำงหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้ในกำรสร้างการเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถำนศึกษำ
ให้เกิดกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน
เปนแบบอย่างที่ดี และสามารถให้คาปรึกษากับผู้อื่นได้
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
4.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
 สร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์กับผู้เรียน
ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน และเครือข่ำย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำ
กำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ
และพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เปนแบบอย่างที่ดี

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

- 118 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact)
4.2 กำรจัดระบบกำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
 สร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบ
การให้บริการในสถานศึกษา โดยประสำนควำมร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ ให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน
และงำนจิตอำสำ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน สถำนศึกษำ และชุมชน
และเสริมสร้ำงวัฒนธรรมท้องถิ่น เปนแบบอย่างที่ดี
5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5.1 กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
 มีกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่องเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรอบรู้
ในกำรบริหำรงำนมำกยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและเปนผู้นา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เปนแบบอย่างที่ดี
5.2 กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
 มีกำรนำควำมรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำสร้างการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการสถานศึกษา มีกำรปฏิบัติจริง
มีกำรติดตำมประเมินผล และมีรำยงำนผลกำรใช้
นวัตกรรมกำรบริหำร และนำผลไปปรับปรุง
เปนแบบอย่างที่ดี ให้คาปรึกษากับผู้อื่น และเปนผู้นา

ผลการประเมิน
1
2
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายถึง
4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

- 119 ส่ วนที่ 2 ข้ อตกลงในการพั ฒนางานที่ เสนอเปนประเด นท้ าทายในการพั ฒนาคุณภาพผู้ เรี ยน ครู
และสถานศึกษา (40 คะแนน)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง
สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact)

1
ปฏิบัติได้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวังมาก

2
ปฏิบตั ไิ ด้
ต่ากว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

3
ปฏิบตั ไิ ด้
ตามระดับฯ
ที่คาดหวัง

4
ปฏิบตั ไิ ด้
สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง

หมายเหตุ

1. วิธีดาเนินการ (20 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
และสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ
2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ที่คาดหวัง (20 คะแนน)
2.1 เชิงปริมำณ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงปริมำณ
ได้ครบถ้วนตำมข้อตกลง และมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้
2.2 เชิง คุณ ภำพ (10 คะแนน)
พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรำกฏผลต่อ
คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้ตำมข้อตกลง
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ. ....

- 120 สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเหน
ราย (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................
1. จุดเด่น
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้อคิดเหน
....................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผูป้ ระเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 121 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

PA 3/บส

- 122 - PA 3/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

สำหรับกรรมกำรประเมิน PA

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
(ระหว่ำงวันที่.........เดือน...............................พ.ศ. .........ถึงวันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ........)
ข้อมูลผู้รับการประเมิน
ชื่อ...........................................นำมสกุล..................................ตำแหน่ง..........................................................
วิทยฐำนะ.................................... สถำนศึกษำ.....................................สังกัด.....................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...... อัตรำเงินเดือน ......... บำท
ภาระงาน  เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผลการประเมิน
การประเมินข้อตกลง
ในการพัฒนางาน
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
ที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ครู ละสถำนศึกษำ
รวม

คะแนนเตม
60
40

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

หมายเหตุ
เกณฑ์ผ่ำนต้องได้คะแนน
จำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70

สรุปผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน จากกรรมการ 3 คน  ผ่ำนเกณฑ์  ไม่ผ่ำนเกณฑ์

(ลงชื่อ)........................................................ประธำนกรรมกำรผู้ประเมิน
(......................................................)
วันที่.....เดือน......................พ.ศ. ......
(ลงชื่อ)...............................................กรรมกำรผู้ประเมิน (ลงชื่อ)............................................กรรมกำรผู้ประเมิน
(..........................................)
(........................................)
วันที่....เดือน..............พ.ศ. ...
วันที่....เดือน..............พ.ศ. ....

- 123 คำชี้แจงกำรดำเนินกำรประเมินเพือ่ ให้มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน

คาชี้แจงการดาเนินการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564
ในช่วงระยะเวลาเปลีย่ นผ่าน
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ว 10/2564) หมวด 7 ได้กำหนดแนวปฏิบัติกำรดำเนินกำรขอมีวิทยฐำนะและเลื่อน
วิทยฐำนะ ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงไม่ครบ
ตำมจำนวนรอบกำรประเมินที่กำหนดไว้ในหมวด 3 - หมวด 6 แล้วแต่กรณี สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552
มำรำยงำนรวมกับผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะ
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564 ดังนั้น เพื่อให้มี
ควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรประเมินดังกล่ำว ก.ค.ศ. จึงมีมติให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
ดำเนินกำรประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี)
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 หำกมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำมำรถนำมำนับรวมกับ
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) ได้ ดังนี้
ก. การยื่นคาขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
กรณี ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำประสงค์ จ ะน ำผลกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพในกำรบริ ห ำรจั ด กำรสถำนศึ ก ษำ
(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
1. ให้ ค ณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำนตำมข้ อ ตกลง ด ำเนิ น กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำ
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมตัวชี้วัดที่กำหนดในคู่มือกำรประเมินฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
ว 17/2552 ที่ได้กำหนดระดับคุณภำพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่ำ
ระดับคุณภำพที่ได้เป็นคะแนนตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 - 0524
ลงวัน ที่ 16 กรกฎำคม 2564 โดยเปรียบเทีย บผลกำรพัฒนำในกำรบริห ำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำ นที่ 3
หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลกำรพัฒนำ
คุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐำนะ
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังกล่ำว
2. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 1 มำนับรวมกับผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ที่ผ่ำนเกณฑ์ ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรำยงำนผลกำรประเมิน ดังนี้

- 124 (1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
รายการประเมิน

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเตม คะแนนที่ได้

1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
…………………………
(6)
1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน …………………………
(6)
1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน
………………………… ไม่ประเมิน
1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS
…………………………
(6)
และหรือผลกำรทดสอบอื่นๆของระดับชำติ
ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ
1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน
…………………………
(5)
1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
…………………………
(5)
ที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดสานักงาน กศน.
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
………………………… ไม่ประเมิน
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
…………………………
(8)
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
………………………… ไม่ประเมิน
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
…………………………
(8)
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
………………………… ไม่ประเมิน
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
…………………………
(6)
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
…………………………
(5)
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
…………………………
(5)
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน
3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ
3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ
………………………… ไม่ประเมิน
3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
………………………
(8)
4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น
………………………… ไม่ประเมิน
5. ปริมำณและสภำพของงำน
…………………………
(8)
รวมคะแนน
60
สรุป ผลกำรประเมิน
 ผ่ำนเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

………
………
………
………

………
………

………
………
………
………

………
………
………
………

………
………
………
………
……

- 125 (2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564
การพัฒนางานตามข้อตกลง
ปีงบประมำณ พ.ศ. .....
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……

เกณฑ์การประเมิน
ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70

สรุป ผลกำรประเมิน

 ผ่ำนเกณฑ์

ผลการประเมิน
กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ข. การยื่นคาขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
กรณี ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำประสงค์ จ ะน ำผลกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพในกำรบริ ห ำรจั ด กำรสถำนศึ ก ษำ
(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
1. ให้ ค ณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำนตำมข้ อ ตกลง ดำเนิ น กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำ
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมตัวชี้วัดที่กำหนดในคู่มือกำรประเมินฯ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ
ว 17/2552 ที่ได้กำหนดระดับคุณภำพไว้ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 และให้แปลค่ำ
ระดับคุณภำพที่ได้เป็นคะแนนตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0522 - 0524
ลงวัน ที่ 16 กรกฎำคม 2564 โดยเปรียบเทีย บผลกำรพัฒนำในกำรบริห ำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำ นที่ 3
หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ปีกำรศึกษำ 2562 กับ ปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งนี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลกำรพัฒนำคุณภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวิทยฐำนะ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังกล่ำว
2. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 1 มำนับรวมกับผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ที่ผ่ำนเกณฑ์ ตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และสรุปคะแนนที่ได้ในแบบรำยงำนผลกำรประเมิน ดังนี้
(1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
รายการประเมิน

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพที่ได้

คะแนนเตม

คะแนนที่ได้

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน

…………………………

(6)

………

1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

…………………………

(6)

………

1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน

…………………………

ไม่ประเมิน

………

1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS

…………………………

(6)

………

1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน

…………………………

(5)

………

1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม

…………………………

(5)

………

1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน

และหรือผลกำรทดสอบอื่นๆของระดับชำติ
ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ

ที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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รายการประเมิน
2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดสานักงาน กศน.
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน
3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ
3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ
3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำได้รบั กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น
5. ปริมำณและสภำพของงำน
รวมคะแนน

สรุป มีผลกำรประเมิน

ระดับคุณภาพที่ได้

คะแนนเตม

คะแนนที่ได้

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

ไม่ประเมิน
(8)
ไม่ประเมิน
(8)

………
………
………
………

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

ไม่ประเมิน
(6)
(5)
(5)

………
………
………
………

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

ไม่ประเมิน
(8)
ไม่ประเมิน
(8)
60

………
………
………
………
……

 ผ่ำนเกณฑ์

 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564
การพัฒนางานตามข้อตกลง
ปีงบประมำณ พ.ศ. .....
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……
ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
ปีงบประมำณ พ.ศ. .....
กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……
สรุป ผลกำรประเมิน  ผ่ำนเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ว 17/2552

- 127 ส่วนที่ 4 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐาน

ตอนที่ 4
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4.1 การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

- 128 คาชี้แจงการประเมิน

คาชี้แจงการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
กำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ตำมหลักเกณฑ์กำหนดให้ มีกำรประเมิน 2 ด้ำน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทำงกำรบริหำร
ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ
โดยจำแนกเป็น 3 สังกัด มีองค์ประกอบกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้คะแนน วิธีกำรประเมิน
และเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้
1. ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ
1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำน กศน.
2. องค์ประกอบกำรประเมิน
กำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร คะแนนเตม 40 คะแนน แบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
(3) มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
(4) มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
(5) มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
(6) มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
(7) มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
(8) มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ คะแนนเตม
20 คะแนน แบ่งเป็น 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(1) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(2) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
(3) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
(4) ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ

- 129 3. เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
1 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

4. วิธีการประเมินเพื่อขอมีวทิ ยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทำงกำรบริหำร โดยพิจำรณำจำก
1) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งผู้ขอ
ได้พัฒนำขึ้นและนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจริงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งหรือดำรงวิทยฐำนะ
แล้วแต่กรณี
2) กำรนำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัต กรรม
ทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำที่เสนอในข้อ 1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำ
ที่ ม ำ หรื อ แรงบั น ดำลใจ ระดั บ กำรปฏิ บั ติ ที่ ค ำดหวั ง ตำมมำตรฐำนวิ ท ยฐำนะที่ ข อรั บ กำรประเมิ น
และผลลั พ ธ์ ที ่เ กิด ขึ ้น จำกกำรด ำเนิน กำรตำมโครงกำรหรือ กิจ กรรม ที ่ส ่ง ผลต่อ คุณ ภำพผู ้เ รีย น ครู
และสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ให้นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ตำมรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์

- 130 ด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลั พธ์ใ นกำรพัฒนำกำรบริห ำรสถำนศึก ษำ
ให้คณะกรรมกำรประเมินดำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำร
สถำนศึก ษำ โดยพิ จ ำรณำจำก ผลงำนหรือ ผลกำรปฏิ บั ติ ข องครู หรือ ผลกำรพั ฒ นำคุณ ภำพสถำนศึกษำ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ตำมที่เสนอไว้ในด้ำนที่ 1 โดยให้นำเสนอในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตำมรูปแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์
5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่ำนกำรประเมินด้ำนที่ 1 ด้ำนทักษะกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร และด้ำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำ จะต้องได้คะแนน ดังนี้
วิทยฐำนะชำนำญกำร จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 65
วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 70
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 75
วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคนไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 80

- 131 แบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกวิทยฐานะ)

แบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ทุกวิทยฐานะ)
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ.........................................................................
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ขอ นาย/นาง/นางสาว .........................................นามสกุล…………..……............................ อายุ...........ปี
เลขประจาตัวประชาชน..................................................... อายุ................ปี ปีเกษียณอายุราชการ................
ตาแหน่ง.................................................... วิทยฐานะ.......................................... ตาแหน่งเลขที่ ..................
สถานศึกษา........................................................... สังกัด................................................................................
ส่วนราชการ................................................... รับเงินเดือนอันดับ............... อัตราเงินเดือน....................บาท
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐำนะปัจจุบัน เมื่อวันที่..................เดือน........................ พ.ศ. ............
เคยขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้ำย เมื่อวันที.่ ............เดือน.............. พ.ศ. ............
2. คุณวุฒิ
1. มีวุฒิปริญญำตรี ..................................................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ.......................................
จำกสถำบันกำรศึกษำ...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่....................
2. มีวุฒิปริญญำโท ..................................................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ.......................................
จำกสถำบันกำรศึกษำ...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่....................
3. มีวุฒิปริญญำเอก ..................................................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ......................................
จำกสถำบันกำรศึกษำ...................................................... ประเทศ....................... เมื่อวันที่....................
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่..... ออกให้เมื่อวันที่.... วัน/เดือน/ปี ที่หมดอำยุ........
4. การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน
4.1 ภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
 เต็มเวลำ
 ไม่เต็มเวลำ
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร มีกำรปฏิบัติกำรสอนไม่ต่ำกว่ำ…………
ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
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(จานวนชั่วโมง/สัปดาห์)

รอบการประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. …..

รอบการประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. …..

รอบการประเมิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. .....

1. ปฏิบัติกำรสอนประจำวิชำ
2. ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชำ
3. สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครู
ในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
4. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน
5. นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้กับครู
6. จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน
รวมจานวนชั่วโมง/สัปดาห์

4.2 ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
รอบที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. ...... ระหว่ำงวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลกำรประเมินร้อยละ......
รอบที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. ...... ระหว่ำงวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลกำรประเมินร้อยละ......
รอบที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. ...... ระหว่ำงวันที่............... ถึงวันที่................... มีผลกำรประเมินร้อยละ......
ทั้งนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ยื่นขอรับกำรประเมินช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ใช้ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 1 รอบกำรประเมิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ใช้ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง
2 รอบกำรประเมิน และตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ใช้ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 3 รอบกำรประเมิน
ส ำหรั บผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำที่ ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ในจั งหวั ดชำยแดนภำคใต้ จั งหวั ดยะลำ ปั ตตำนี นรำธิ วำส
และสงขลำ (เฉพำะพื้นที่อำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) ที่ยื่นขอรับกำรประเมินเพื่อขอมีวิทยฐำนะ
หรือเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำรหรือชำนำญกำรพิเศษ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ใช้ผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง 1 รอบกำรประเมิน
5. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี
 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขำดทำงจรรณยำบรรณวิชำชีพ
ที่หนักกว่ำภำคทัณฑ์
 เคยถูกลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือถูกวินิจฉัยชี้ขำดทำงจรรณยำบรรณวิชำชีพ
หนักกว่ำภำคทัณฑ์ ในปี พ.ศ......... (วันที่......เดือน..................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดือน..................พ.ศ.........)
ตำมคำสั่ง................................ ที่...........เรื่อง .................... สั่ง ณ วันที่ ................. เดือน ............. พ.ศ. .............
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 ไม่ขอใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ประสงค์จะใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ต้องมีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีเด่น 4 รอบกำรประเมิน กำรเลื่อนเงินเดือนล่ำสุดติดต่อกัน
ก่อนยื่นคำขอ และต้องมีคุณสมบัติตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ไม่เคยใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำ และประสงค์จะใช้เงื่อนไขกำรลดระยะเวลำในกำรขอมีวิทยฐำนะ
หรือเลื่อนวิทยฐำนะ
 ตำมข้อ 1.1 ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ.................
วันที่ผ่ำนกำรทดสอบ....................... วันหมดอำยุ ............................. (ต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
“ เป็นผู้มีควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลกำรทดสอบ
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรเที ย บเคี ย ง
ผลกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู”
 ตำมข้ อ 1.2 ปฏิ บั ติ ง ำนในสถำนศึ ก ษำในพื้ น ที่ พิ เ ศษซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วำมยำกลำบำก
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้ำที่ ในพื้นที่พิเศษ
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
 ตำมข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก ........................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ..........................
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และไม่เคยนำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน
 ตำมข้อ 1.4 ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชำติระดับ 8)
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ และไม่เคยนำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน
 เคยใช้ เ งื่ อ นไขกำรลดระยะเวลำแล้ ว แต่ ก ำรขอเลื่ อ นวิ ท ยฐำนะในครั้ ง นี้ ประสงค์ จ ะขอใช้ เ งื่ อ นไข
กำรลดระยะเวลำตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ตำมข้อ 1.1 ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ.................
วันที่ผ่ำนกำรทดสอบ....................... วันหมดอำยุ ............................. (ต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
“ เป็นผู้มีควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ สูงกว่ำระดับ B1 โดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลกำรทดสอบ
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรเที ย บเคี ย ง
ผลกำรทดสอบและประเมินสมรรถนะทำงวิชำชีพครู ด้ำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู”
 ตำมข้ อ 1.2 ปฏิ บั ติ ง ำนในสถำนศึ ก ษำในพื้ น ที่ พิ เ ศษซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วำมยำกลำบำก
ตั้งแต่วันที่....................................... ถึงวันที่ ........................................ (โดยต้องปฏิบัติหน้ำที่ ในพื้นที่พิเศษ
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
 ตำมข้อ 1.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก ........................วิชำเอก/สำขำ/โปรแกรมวิชำ..........................
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และไม่เคยนำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน
 ตำมข้อ 1.4 ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพชั้น 8 (กรอบคุณวุฒิแห่งชำติระดับ 8)
ซึ่งได้รับกำรรับรองจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ และไม่เคยนำมำใช้ลดระยะเวลำมำก่อน
ทั้งนี้ เงื่อนไขลดระยะเวลำดังกล่ำว ไม่ครอบคลุมถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้ใช้สิทธินับระยะเวลำทวีคูณ
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยบำเหน็จควำมชอบสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2550

- 134 7. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
หำกประสงค์ใช้สิทธินับระยะเวลำทวีคูณตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยบำเหน็จควำมชอบ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2550 ในกำรขอมีวิทยฐำนะชำนำญกำรหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ผู้ขอได้ปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัด........................ ตั้งแต่วันที่...................................
ถึงวันที่............. รวมเป็นเวลำ........ปี.........เดือน.........วัน (ต้องปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส
และสงขลำ (เฉพำะพื้นที่อำเภอเทพำ สะบ้ำย้อย นำทวี และจะนะ) มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
ทั้งนี้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ใช้สิทธินับเวลำทวีคูณตำมระเบียบฯ ดังกล่ำว เมื่อได้รับกำรแต่งตั้งให้มี
วิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะแล้ว หำกจะย้ำยหรือไปช่วยปฏิบัติรำชกำรนอกเขตพื้นที่พิเศษจะต้องมีระยะเวลำ
ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับแต่วันที่มีผลอนุมัติให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
8. ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
8.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี นำข้อมูลของผู้ขอเข้ำสู่ระบบ DPA ดังต่อไปนี้
8.1.1 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เรื่อง.................................. ซึ่งผู้ขอได้พัฒนำขึ้นและนำไปใช้
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
8.1.2 ไฟล์วีดีทัศน์กำรนำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ที่เสนอตำมข้อ 8.1.1 โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์
8.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ไฟล์วีดีทัศน์กำรนำเสนอผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติของครู หรือผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ตำมที่เสนอไว้ในด้ำนที่ 1 โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์
8.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพำะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญหรือเชี่ยวชำญพิเศษ)
ให้ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนดในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
กำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี นำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA
8.3.1 เสนอผลงำนทำงวิชำกำร จำนวน ............... รำยกำร ดังนี้
1) ชื่อผลงำน .................................................................................................................
2) ชื่อผลงำน .................................................................................................................
8.3.2 ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่
สำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ ได้นำไปเผยแพร่...........................
และงำนวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทควำมวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ให้ระบุชื่อวำรสำร..........................เลขมำตรฐำนสำกลประจำวำรสำร (ISSN) .............................เว็บไซต์ .....................

- 135 9. การขอรับการประเมินในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์เดิมมารายงาน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีคุณสมบัติและประสงค์ขอรับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 10/2564
ในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนให้ยื่นคำขอต่อสถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี เพื่อนำ
ข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA
9.1 การยื่นคาขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำประสงค์จะนำผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
(1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
รายการประเมิน
1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน
1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS
และหรือผลกำรทดสอบอื่นๆของระดับชำติ
ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ
1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน
1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดสานักงาน กศน.
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนเอกชน

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพที่ได้ คะแนนเตม
คะแนนที่ได้
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

(6)
(6)
ไม่ประเมิน
(6)

………
………
………
………

…………………………
…………………………

(5)
(5)

………
………

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

ไม่ประเมิน
(8)
ไม่ประเมิน
(8)

………
………
………
………

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

ไม่ประเมิน
(6)
(5)
(5)

………
………
………
………
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รายการประเมิน
3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ
3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ
3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น
5. ปริมำณและสภำพของงำน
รวมคะแนน

สรุป มีผลกำรประเมิน

ระดับคุณภาพที่ได้

คะแนนเตม

คะแนนที่ได้

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

ไม่ประเมิน
(8)
ไม่ประเมิน
(8)
60

………
………
………
………
……

 ผ่ำนเกณฑ์

 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564
การพัฒนางานตามข้อตกลง
ปีงบประมำณ พ.ศ. .....
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……

เกณฑ์การประเมิน
ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70

สรุป ผลกำรประเมิน

 ผ่ำนเกณฑ์

ผลการประเมิน
กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

9.2 การยื่นคาขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)
กรณี ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำประสงค์ จ ะน ำผลกำรพั ฒ นำคุ ณภำพในกำรบริ ห ำรจัด กำรสถำนศึกษำ
(ด้ำนที่ 3 หรือด้ำนที่ 3 ส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี) ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 มำรำยงำนเพื่อนับรวมกับ
ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และผลกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี้
(1) ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
รายการประเมิน

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563
ระดับคุณภาพที่ได้

คะแนนเตม

คะแนนที่ได้

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน

…………………………

(6)

………

1.2 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

…………………………

(6)

………

1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของผู้เรียน

…………………………

ไม่ประเมิน

………

1.4 ผลกำรทดสอบ o-net หรือ NT หรือ LAS

…………………………

(6)

………

1.5 ผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน

…………………………

(5)

………

1.6 ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ที่มีปัญหำในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

…………………………

(5)

………

1. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน

และหรือผลกำรทดสอบอื่น ๆ ของระดับชำติ
ในระดับชั้นสูงสุดของสถำนศึกษำ
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รายการประเมิน
2. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับครู
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสังกัดสานักงาน กศน.
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน
สาหรับผู้ขอสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของครู
2.2 ผลกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
2.3 ผลกำรเสริมสร้ำงวินัย
2.4 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน
3. ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับสถำนศึกษำ
3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ
3.2 ผู้บริหำรหรือสถำนศึกษำได้รบั กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. ผลที่เกิดกับชุมชนหรือท้องถิ่น
5. ปริมำณและสภำพของงำน
รวมคะแนน

สรุป มีผลกำรประเมิน

ระดับคุณภาพที่ได้

คะแนนเตม

คะแนนที่ได้

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

ไม่ประเมิน
(8)
ไม่ประเมิน
(8)

………
………
………
………

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

ไม่ประเมิน
(6)
(5)
(5)

………
………
………
………

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

ไม่ประเมิน
(8)
ไม่ประเมิน
(8)
60

………
………
………
………
……

 ผ่ำนเกณฑ์

 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

(2) การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 10/2564
การพัฒนางานตามข้อตกลง
ปีงบประมำณ พ.ศ. .....
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……
ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
ปีงบประมำณ พ.ศ. .....
กรรมกำรคนที่ 1 ร้อยละ……
ระหว่ำงวันที่...... ถึงวันที่……
กรรมกำรคนที่ 2 ร้อยละ……
กรรมกำรคนที่ 3 ร้อยละ……
สรุป ผลกำรประเมิน  ผ่ำนเกณฑ์
 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

- 138 9.3 ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
9.3.1 ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร
ให้สถำนศึกษำ/หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี นำข้อมูลของผู้ขอเข้ำสู่ระบบ DPA
ดังต่อไปนี้
1) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทำงกำรบริหำร ตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ เรื่อง........................... ซึ่งผู้ขอได้พัฒนำขึ้น
และนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
2) ไฟล์วีดีทัศน์กำรนำเสนอกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทำงกำรบริหำรตำมโครงกำรหรือกิจกรรมในแผนพัฒนำสถำนศึกษำ ที่เสนอในข้อ 1) โดยแสดงให้เห็นถึงสภำพ
ปัญหำ ที่มำ หรือแรงบันดำลใจ ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรหรือกิจกรรม ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ
โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์
9.3.2 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ไฟล์ วี ดี ทั ศ น์ กำรน ำเสนอผลงำนหรื อผลกำรปฏิ บั ติ ของครู หรื อผลกำรพั ฒนำคุ ณภำพ
สถำนศึกษำ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น หรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น หรือเป็นต้นแบบ และส่งผลต่อคุณภำพ
ผู้เรียน ตำมที่เสนอไว้ในด้ำนที่ 1 โดยมีรูปแบบตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ไฟล์
9.3.3 ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพำะผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญหรือเชี่ยวชำญพิเศษ)
ให้ผู้ขอเสนอผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้สถำนศึกษำ/
หน่วยงำนกำรศึกษำ/ส่วนรำชกำร แล้วแต่กรณี นำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ DPA
1) เสนอผลงำนทำงวิชำกำร จำนวน ............... รำยกำร ดังนี้
(1) ชื่อผลงำน .................................................................................................................
(2) ชือ่ ผลงำน .................................................................................................................
2) ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่
สำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ ได้นำไปเผยแพร่..................
และงำนวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่งบทควำมวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบไฟล์ PDF
ให้ระบุชื่อวำรสำร..........................เลขมำตรฐำนสำกลประจำวำรสำร (ISSN) .............................เว็บไซต์ .....................
หมายเหตุ แบบคำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่กำหนดนี้ เป็นแบบคำขอเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดเตรียมข้อมูล
และตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนยื่นคำขอต่อผู้บัง คับบัญชำ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
รวมทั้งหลักฐำนของผู้ขอ ก่อนนำเข้ำสู่ระบบ DPA ต่อไป ซึ่งกำรนำเข้ำข้อมูลคำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในระบบ DPA
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แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 140 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ

PA 4/บส/สพฐ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

คะแนน

- 141 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอนหรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู
3) เป็นผู้นำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอน และวิธีปฏิบัติชัดเจน
2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) ระบบกำรทำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรทำงำนเฉพำะหน้ำ)
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการทางานในสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 142 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือ
จำกภำยนอกสถำนศึกษำ
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการทางาน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) มีกำรทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการทางานของครู

คะแนน

- 143 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

คะแนน

- 144 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 146 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

PA 4/บส/สพฐ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา

คะแนน

- 147 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู
3) เป็นผู้นำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน
2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) ระบบกำรทำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรทำงำนเฉพำะหน้ำ)
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการทางานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการนานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ
มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 148 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือจำกภำยนอกสถำนศึกษำ
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการทางานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการทางาน

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) มีกำรทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกิดการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มที่ส่งผลดีต่อการทางานร่วมกันของครู

คะแนน

- 149 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

- 150 ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 151 สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 152 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

PA 4/บส/สพฐ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
จนได้ผลดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา

คะแนน

- 153 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู
3) เป็นผู้นำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน
2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) ระบบกำรทำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรทำงำนเฉพำะหน้ำ)
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 154 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือจำกภำยนอกสถำนศึกษำ
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) มีกำรทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู

คะแนน

- 155 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

คะแนน

- 156 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 157 -

สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 158 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

PA 4/บส/สพฐ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ พัฒนำกำร คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สุขภำวะ หรือควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรได้ตรงจุดหรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในการพัฒนาผู้เรียน
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

คะแนน

- 159 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) ครูได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ (Mentor Coaching)
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้ชี้แนะในกำรพัฒนำกำรสอนของครู
3) เป็นผู้นำ PLC ในกระบวนกำรพัฒนำกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน
2) มีกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) ระบบกำรทำงำนมีควำมยั่งยืน (ไม่ใช่กำรทำงำนเฉพำะหน้ำ)
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 160 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
2) มีกำรใช้เครือข่ำยในกำรระดมทรัพยำกรและควำมร่วมมือจำกภำยนอกสถำนศึกษำ
3) สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกเครือข่ำยควำมร่วมมือ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) มีกำรทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงภำวะผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อผลลัพธ์การทางานของครู

คะแนน

- 161 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทและสภำพของครูและนักเรียน
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ ไม่ใช่ผลงำนของคนใดคนหนึ่ง
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

- 162 ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 163 -

สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 164 แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- 165 -

PA4 /บส/สอศ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

- PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน ได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

คะแนน

- 166 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการทางานในสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 167 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
ที่ทำให้สถำนศึกษำ
ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการทางาน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
สถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการทางานของครู

คะแนน

- 168 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครองหรือสถำนประกอบกำร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน)
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

คะแนน

- 169 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ...................................................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด………………… ...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 171 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

PA 4/บส/สอศ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกต์ใช้กิจกรรม หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน ได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนของสถานศึกษา

คะแนน

- 172 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครู ภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการทางานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการนานวัตกรรม หรือเครื่องมือบริหารจัดการ
มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 173 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
ทีท่ ำให้สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการทางาน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกิดการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มที่ส่งผลดีต่อการทางานร่วมกันของครู

คะแนน

- 174 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครองหรือสถำนประกอบกำร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน)
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross – functional Skills) ของผู้เรียน เช่น
ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง ทักษะกำรแก้ปัญหำ
ที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

คะแนน

- 175 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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PA 4/บส/สอศ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จนได้ผลดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน ได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถานศึกษาการสอนของสถานศึกษา

คะแนน

- 178 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 179 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
ที่ทำให้สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู

คะแนน

- 180 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครองหรือสถำนประกอบกำร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน)
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross - functional Skills) ของผู้เรียน
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

คะแนน

- 181 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัตทิ สี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 183 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

PA 4/บส/สอศ.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) ดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในการพัฒนาผู้เรียน
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

คะแนน

- 184 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน
หรือสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการบริหารจัดการเชิงระบบของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองค์การเรียนรู้ของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 185 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
ที่ทำให้สถำนศึกษำได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อผลลัพธ์การทางานของครู

คะแนน

- 186 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครองหรือสถำนประกอบกำร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชน)
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสุขภำวะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะในกำรทำงำน (Cross - functional Skills) ของผู้เรียน
เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนในระยะยำว

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอน หรือทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในลักษณะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional
Learning Community)
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

- 187 ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 189 แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.

แบบประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.
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PA 4/บส/กศน.

- PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ

สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ
สังกัดสานักงาน กศน.
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร
4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้เรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) มีกำรดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียน การสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

คะแนน

- 191 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาคุณภาพการสอนของครู

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการทางานในสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 192 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ทำให้สถำนศึกษำ
ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายการทางาน
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการแก้ปัญหา ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการทางานของครู

คะแนน

- 193 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต (Cross – functional Skills)
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ

คะแนน

- 194 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

สำหรับกรรมกำรประเมิน
- 195 แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2

ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 196 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

PA 4/บส/กศน.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงาน กศน.
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) แสดงให้เห็นถึงผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) มีกำรดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา

คะแนน

- 197 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการพัฒนาสมรรถนะของครูและนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาครูภายในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มระบบการทางานใหม่ ๆ ของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการนานวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ
มาใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มในการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหารจัดการ
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 198 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ทำให้สถำนศึกษำ
ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการทางาน เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงผลของการริเริ่มในการใช้เครือข่ายการทางาน

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลง
และพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มให้เกิดการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงผลการริเริ่มที่ส่งผลดีต่อการทางานร่วมกันของครู

คะแนน

- 199 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ

4 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ

5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต (Cross – functional Skills)
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ

คะแนน

- 200 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 201 -

สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ)............................................................... กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 202 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

PA 4/บส/กศน.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สังกัดสานักงาน กศน.
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ จนได้ผลดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน
หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) มีกำรดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียน กำรสอน หรือ สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียน กำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลีย่ นวิธีการในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา

คะแนน

- 203 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาครูของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาครูของสถานศึกษ

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 204 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ทำให้สถำนศึกษำ
ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลง
และพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างกระบวนการทางานร่วมกัน
ของครู

คะแนน

- 205 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ

3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต (Cross - functional Skills)
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

- 206 ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....

- 208 - PA 4/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

PA 4/บส/กศน.
สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
สังกัดสานักงาน กศน.
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ 2 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ได้ 1 ข้อ
เมื่อปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ได้ทั้ง 3 ข้อ
และปรำกฏชัดเจนว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 ได้ทั้ง 2 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปนสาคัญ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2) ผู้เรียนเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับผลโดยตรง
3) ดำเนินกำรส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนกำรเรียนรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้ตรงเป้ำประสงค์ หรือตรงกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์

ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอน หรือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอน
2) มีกำรสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ใหม่ ให้กับผู้เรียน
3) มีกำรดำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำ หลักสูตร กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอนหรือ สื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับสภำพผู้เรียนและบริบทสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมหลักสูตร และการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในการพัฒนาผู้เรียน
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

คะแนน

- 209 ตัวชี้วัดที่ 3 มุ่งพัฒนาสมรรถนะของครู และผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) เสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
2) มีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรสอนหรือกำรทำงำน
3) ดำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตร
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูและนักเรียน
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 4 มุ่งพัฒนาครู โดยใช้ระบบให้คาปรึกษา ชี้แนะ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ดำเนินกำรให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรสอน หรือกำรทำงำนร่วมกัน
2) เป็นผู้นำในกำรวำงแผนพัฒนำตนเองของครู
3) เป็นผู้นำในกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครู
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาครูของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครู นักเรียน หรือสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 5 มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทางาน
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) วิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
2) พัฒนำคุณภำพของระบบกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
3) พัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน
4) แสดงให้เห็นถึงการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา
5) แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการพัฒนาระบบการทางานของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 6 มุ่งนวัตกรรมการทางานอย่างสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถำนศึกษำมีควำมชัดเจนและไปถึงได้
2) กำรทำงำนของสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3) มีกำรนำนวัตกรรมหรือเครื่องมือบริหำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อคุณภาพสถานศึกษา

คะแนน

- 210 ตัวชี้วัดที่ 7 มุ่งระดมทรัพยากร เครือข่าย และความร่วมมือ
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย
2) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
3) ดำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ำย ที่ทำให้สถำนศึกษำ
ได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมือของชุมชนและเครือข่ำย
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของสถานศึกษา
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 8 มุ่งสร้างภาวะผู้นาร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
1) ทำงำนเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน
2) กระบวนกำรทำงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) แสดงให้เห็นถึงกำรมีภำวะผู้นำและเป็นผู้ตำมที่ดีในกำรเปลี่ยนแปลง
และพัฒนำสถำนศึกษำ
4) แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม การสร้างกระบวนการทางานร่วมกันของครู
5) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส่งผลลัพธ์ที่ดียิ่งต่อผลลัพธ์การทางานของครู

คะแนน

- 211 ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
1 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 1 ข้อ จำก 5 ข้อ

2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 2 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 3 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจน 4 ข้อ จำก 5 ข้อ
เมื่อปฏิบัติได้หรือปรำกฏผลชัดเจนทั้ง 5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเปนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของข้อตกลงกำรพัฒนำงำน
2) เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
3) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) เกิดขึ้นจำกผลกำรปฏิบัติร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ และเครือข่ำย
5) เหมำะสม คุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ทักษะพื้นฐำนของผู้เรียน เช่น กำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทักษะชีวิต ทักษะกำรคิด เป็นต้น
2) คุณภำพชีวิต หรือสมรรถนะด้ำนกำรเรียนรู้ หรือพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสังคมของผู้เรียน
3) กำรบูรณำกำรทักษะที่จำเป็นในกำรดำรงชีวิต (Cross - functional Skills)
ของผู้เรียน เช่น ทักษะกระบวนกำร ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรจัดกำร ทักษะเฉพำะทำง
ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น
4) ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกำรพัฒนำ ไม่ใช่เฉพำะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง
5) ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถำนศึกษำ

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพครูในสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ
คะแนน
1) ทักษะกำรสอนหรือ ทักษะวิชำกำร หรือทักษะกำรจัดกำรเกี่ยวกับหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน
2) กำรเรียนรู้ร่วมกันของครูในสถำนศึกษำ
3) ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม และควำมรักสำมัคคีในองค์กร
4) ภำวะผู้นำร่วมของครูในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
5) ควำมทุ่มเท เสียสละ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ

- 212 ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เกณฑ์พิจารณาผลงานหรือผลการปฏิบัติ

คะแนน

1) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
2) กำรทำงำนของครูเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น
3) ปรำกฏผลกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงครูกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำผู้เรียน
4) ปรำกฏผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกควำมร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรต่ำง ๆ
5) กำรยอมรับในคุณภำพของสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.............................................นำมสกุล................................. ตำแหน่ง..............................................................
สถำนศึกษำ.............................................................................. สังกัด...................................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร
ตัวชี้วัดทักษะการวางแผน กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ
หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 2.5)

1. มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มุ่งคุณภำพหลักสูตรและคุณภำพผู้เรียน
3. มุ่งพัฒนำสมรรถนะของครู และผู้เรียน
4. มุ่งพัฒนำครู โดยใช้ระบบให้คำปรึกษำ ชี้แนะ
5. มุ่งพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงำน
6. มุ่งนวัตกรรมกำรทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
7. มุ่งระดมทรัพยำกร เครือข่ำย และควำมร่วมมือ
. มุ่งสร้ำงภำวะผู้นำร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมคะแนน

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

ผลการพิจารณา
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(คะแนน x 5)

1. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพครูในสถำนศึกษำ
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
รวมคะแนน

ผลการพิจารณา

 ผ่าน  ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ).................................................................. กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ

- 215 คาชี้แจงการประเมิน

คาชี้แจงการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ
กำรประเมิ น ด้ ำ นที่ 3 ด้ ำ นผลงำนทำงวิ ช ำกำร ส ำหรั บ วิ ท ยฐำนะเชี่ ย วชำญและวิ ท ยฐำนะ
เชี่ยวชำญพิเศษ มีองค์ประกอบกำรประเมินและเกณฑ์กำรให้คะแนน วิธีกำรประเมิน และเกณฑ์กำรตัดสิน ดังนี้
1. องค์ประกอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน
กำรประเมินและกำรให้คะแนน จำแนกออกเป็น 2 ส่วน จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
ส่วนที่ 1 คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร (20 คะแนน)
1.2 ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ (15 คะแนน)
1) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ต้องแสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2) วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
วิทยฐำนะ ต้องแสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง เผยแพร่และขยำยผลในวงวิชำชีพ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ (10 คะแนน)
1.4 กำรจัดทำ กำรพิมพ์ รูปเล่ม และกำรเผยแพร่ (5 คะแนน)
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน
2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำในวงวิชำชีพ ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยน และสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำกำรและวงวิชำชีพ ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน
2. วิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ
ให้คณะกรรมกำรประเมินดำเนินกำรประเมินด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร โดยพิจำรณำ
ประเมินตำมองค์ประกอบข้อ 1
1) วิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรซึ่งเป็นผลงำนวิจัยเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ จำนวน 1 รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF
2) วิ ทยฐำนะผู้ อ ำนวยกำรเชี่ ยวชำญ ต้ องมี ผลงำนทำงวิ ชำกำร ซึ่ งเป็ นผลงำนวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ หรือนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน จำนวน 1 รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF
3) วิ ท ยฐำนะผู้ อ ำนวยกำรเชี่ ย วชำญพิ เ ศษ ต้ อ งมี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร ซึ่ ง เป็ น ผลงำนวิจัย
เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒนำสถำนศึ กษำ และนวั ตกรรมกำรบริ หำรสถำนศึ กษำ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บกำรปฏิ บั ติ
ที่คำดหวังตำมมำตรฐำนวิท ยฐำนะที่ขอรับกำรประเมิน จำนวนอย่ำงละ 1 รำยกำร ในรูปแบบไฟล์ PDF
โดยงำนวิ จั ยต้ องได้ รั บกำรตี พิ มพ์ เผยแพร่ บทควำมวิ จั ยในวำรสำรวิ ชำกำรที่ อยู่ ในฐำนข้ อมู ล ของศู น ย์ ดั ช นี
กำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย หรือ Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 โดยให้ส่ง
บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วย

- 216 3. เกณฑ์การตัดสิน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร ต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 75
สำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญและผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญ และไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 0
สำหรับกำรขอเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อำนวยกำรเชี่ยวชำญเชี่ยวชำญพิเศษ
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(ทุกสังกัด)
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน
ชื่อ.................................................นำมสกุล................................................ตำแหน่ง…………………..................
วิทยฐำนะ......................................สถำนศึกษำ............................................สังกัด...........................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตรำเงินเดือน ...... บำท
2. ผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
เตม
ที่ได้

รายการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
1.2 แสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น ปรับเปลี่ยน
1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ
1.4 กำรจัดทำ กำรพิมพ์ และรูปเล่ม
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำ และชุมชน
2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนนวัตกรรม
กำรบริหำรสถำนศึกษำ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ
ผลการพิจารณา

50
(20)
(15)
(10)
(5)
50
(25)

หมายเหตุ
ผู้ผ่ำนกำรประเมินต้องได้
คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 75

(25)

100
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง.......................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ...
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................
ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง .....................................................................................................................................................
1. คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร
1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.2 ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่แสดงให้เห็นถึงกำรคิดค้น
ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.4 กำรจัดทำ กำรพิมพ์ และรูปเล่ม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ตอ่ ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร กำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนนวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง.......................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
(ทุกสังกัด)
1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ.................................................นำมสกุล................................................ตำแหน่ง…………………..................
วิทยฐำนะ......................................สถำนศึกษำ............................................สังกัด...........................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .... อัตรำเงินเดือน ...... บำท
2. ผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
เตม
ที่ได้

รายการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
1.2 แสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ
1.4 กำรจัดพิมพ์และกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร
ที่อยู่ในฐำนข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำ และชุมชน
2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เผยแพร่
และขยำยผลจนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
ในวงวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ
ผลการพิจารณา

50
(20)
(15)
(10)
(5)

หมายเหตุ
ผู้ผ่ำนกำรประเมินต้องได้
คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน
ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 0

50
(25)
(25)

100
 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

(ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง.......................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. .....
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สำหรับกรรมกำรประเมิน

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
ราย (นาย นาง นางสาว) ............................................................................
ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง .....................................................................................................................................................
1. คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร
1.1 ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.2 ควำมคำดหวังในระดับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่แสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.3 ควำมสมบูรณ์ของเนื้อหำสำระ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.4 กำรจัดพิมพ์และกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล (TCI) กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. ประโยชน์ของผลงำนทำงวิชำกำร
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2.2 ประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เผยแพร่และขยำยผลจนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
ในวงวิชำชีพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................... กรรมการผู้ประเมิน
(..................................................................)
ตำแหน่ง.......................................................................
วันที่......... เดือน......................................... พ.ศ. ....
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