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ค าชี้แจงการประเมิน 

ค าชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

ตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะที่  ก.ค.ศ. ก ำหนดในแบบประเมินนี้ โดยกำรประเมิน 

ผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงให้ด ำเนินกำรประเมินตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด 

1. องค์ประกอบการประเมนิมี 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย  

1) กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีภำระงำนตำมที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด  

2) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นกำรประเมิน  

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน
ต ำแหน่ง ทั้ง 5 ด้ำน จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด 

ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

โดยมีระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง และระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมิน ดังนี้ 
1) ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  

ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ 

ต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  รายละเอียด 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปรับประยุกต์  
(Apply and Adapt) 

สำมำรถปรับประยุกต์กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
และปฏิบัติงำนจนปรำกฏผลลัพธ์กับผู้เรียน ครู  
และสถำนศึกษำได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

 ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง รายละเอียด 

รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำร 

แก้ไขปัญหำ  
(Solve the Problem) 

สำมำรถแก้ไขปัญหำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำร 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

ริเริ่ม พัฒนำ  
(Originate & Improve) 

สำมำรถริเริ่มพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ 

  

ส ำหรับกรรมกำรประเมิน PA 
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วิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง รายละเอียด 

รองผู้อ ำนวยกำร/ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ 

คิดค้น ปรับเปลี่ยน  

(Invent & Transform) 

สำมำรถคิดค้น พฒันำนวัตกรรมและปรับเปลี่ยน  
ให้คุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ สูงขึ้น  
เป็นแบบอย่ำงที่ดี และให้ค ำปรึกษำผู้อื่น 

ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญพิเศษ 
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง  
(Create an Impact) 

สำมำรถคิดค้น พฒันำ นวัตกรรม เผยแพร่ และขยำยผล
จนน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงในวงวิชำชีพ เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
ให้ค ำปรึกษำผู้อื่น และเป็นผู้น ำ 

 

2) ระดับคะแนนและคุณภำพกำรประเมินในแต่ละต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
ให้ผู้ประเมินพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกกำรปฏิบัติงำนจริง  

ที่ได้ปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง โดยค ำนึงถึงสภำพกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำร
พัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นส ำคัญ ไม่เน้นกำรประเมินจำกเอกสำร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจำกบุคคลและหรือ
หน่วยงำน และหลักฐำนที่แสดงว่ำผู้ขอรับกำรประเมินได้ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เช่น รำยงำนผลกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ กลยุทธ์ กำรใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู 
และสถำนศึกษำ ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตำมระดับคุณภำพในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

  

คะแนน ระดับคุณภาพ รายละเอียด 

1 
ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำระดับ 

ที่คำดหวังมำก 

ไม่ปรำกฏผลกำรปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะ 

ที่ด ำรงอยู่ 

2 
ปฏิบัติได้ต่ ำกว่ำระดับ 

ที่คำดหวัง  
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้ำง แต่ไม่ครบถ้วน  
และไม่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่ 

3 
ปฏิบัติได้ตำมระดับ 

ที่คำดหวัง 
มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง/ 
มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่  

4 
ปฏิบัติได้สูงกว่ำ 
ระดับที่คำดหวัง 

มีกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง และมีคุณภำพสูงกว่ำมำตรฐำน
ต ำแหน่ง/มำตรฐำนวิทยฐำนะที่ด ำรงอยู่  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

กำรประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำยในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ ก ำหนดให้มีเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมระดับคุณภำพ 4 ระดับ คือ 
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภำพก ำหนดค่ำคะแนน ไว้ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนเต ม 10 คะแนนเต ม 20 

4 10.00 20.00 

3 7.50 15.00 

2 5.00 10.00 

1 2.50 5.00 
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2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน 

 2.1 กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้

2.1.1 ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน

ตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะ 

ไม่ต่ ำกว่ำศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
เหมำะสม และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจำกสถำนศึกษำอื่น 

ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม 
จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรประเมิน  

กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 
ของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำใกล้เคียงที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน 

2.1.2 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้ งคณะกรรมกำร

ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  

เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม  

และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอื่นที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำ 

วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน 2 คน 
เป็นกรรมกำรประเมิน  

 2.2 กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ดังนี ้

 2.2.1 ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำ

งำนตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้น เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ที่มีวิทยฐำนะ 

ไม่ต่ ำกว่ำศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เหมำะสม และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำจำกสถำนศึกษำอื่น 
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ที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม 
จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรประเมิน  

กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำนั้นไม่อำจประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง 

ของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำด้วยเหตุใด ๆ ให้แต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำใกล้เคียงที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถเหมำะสม เป็นประธำนกรรมกำรประเมินแทน 

2.2.2 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือเลขำธิกำร กศน. หรือ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำน
ตำมข้อตกลง จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย  

1) ผู้บังคับบัญชำของผู้รับกำรประเมินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม  

และด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอื่นที่มีวิทยฐำนะไม่ต่ ำกว่ำ 

วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม จ ำนวน 2 คน 
เป็นกรรมกำรประเมิน  

 3. วิธีการประเมิน 

 ให้คณะกรรมกำรประเมิน ประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ในแต่ละรอบกำรประเมิน โดยพิจำรณำประเมินตำมระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังของต ำแหน่งและวิทยฐำนะ ตำมแบบที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด 

4. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องมีภำระงำนเป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และมีผลกำรประเมิน 

กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ผ่ำนเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจำกกรรมกำรแต่ละคน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


