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ของการประเมิน

ละ
ความสนใจจากมหกรรม
ประกวดแข่งขัน หันมาเอาใจ
ใส่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม

เลิก
สะสมแฟ้มโล่ รางวัล ป้าย
ไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด และ
การขึ นป้ายนอบรั วโรงเรียน

หลีก
การล่าใบประกาศ การนับ
ชั่วโมงอบรม หรือชั่วโมง PLC 
ที่จริง ๆ ไม่ได้ท้า

เลี่ยง
การวัดคุณภาพจากคะแนน O-NET 
เพราะบริบทโรงเรียน ห้องเรียนและ
ผู้เรียนไม่เหมือนกัน

ผลลัพธ์เกิดกับ
ผู้เรียน
อย่างแท้จริง

ยุติธรรม
แยกตัวชี วัดการประเมิน
ตามลักษณะห้องเรียน

ไม่ต้องเสียเงิน
ไม่ต้องจ้างใครท้าวิจัย หรือ
จ้างใครมาถ่ายคลิป เพราะ
ประเมินจากคุณภาพการสอน 

โปร่งใส
ผู้ประเมินทุกคนต้องผ่านการ
พัฒนา ใช้ระบบการสุ่ม ไม่ต้อง
วิ่งเข้าหา ลูบหน้าปะจมูก 

ต้อนรับขับสู้ ดูแลเอาใจ

รวดเร็ว
ใช้ระบบออนไลน์ ไม่ต้อง
รอผลเป็นปีๆ ส่งใหม่ได้
ทุกภาคเรียน

เจตนารมณ์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ

ว.PA



Back to school 
สายความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารทุกระดับ
ต้องย้อนกลับไปที่
โรงเรียน

Focus on classroom 
คุณภาพการศึกษาเกิด จากห้องเรียน 
วิทยฐานะครูต้องประเมิน 
Performance จากหน้างานจริง 
คือห้องเรียน

Teacher as a key success 
ผลงานครูพิสูจน์จากฝีมือ
การสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน

School as learning organization 
ผู้บริหารเป็น ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ต้องมีภาวะผู้นําทาง วิชาการ ลงสู่
ห้องเรียน เป็นผู้นําวง PLC 
ด้วยตนเอง





Mindset ของการขับเคลื่อน PA



Mindset ของการขับเคลื่อน PA



บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อระบบการประเมิน PA

เมื่อครูผู้ขอรับการประเมนิได้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนา บทบาทของผู้อํานวยการสถานศึกษาต่อการเขียนข้อตกลงในการ
พัฒนางาน PA ที่ต้องดําเนินการคือ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ข้อตกลง

จัดทําข้อตกลงการพัฒนางาน PA 
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ดําเนินการตามวิธีการประเมิน

นําผลการประเมินเข้าระบบ DPA
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บทบาท ผอ.



บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
กรณีที่ผู้รับการประเมินในตําแหน่ง ครู มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ. และประสงค์ขอยื่นขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะ 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้ 

การนําเข้าข้อมูลสู่ระบบ DPA

การประเมินเพื่อขอมีหรือเลือ่นวิทยฐานะ

การจัดให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก

01

02

03
บทบาท ผอ.



บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีต่อการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน

จากหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู            
ตามข้อตกลงพัฒนางานซึ่งครูทุกคนจะต้องจัดทําข้อตกลงในการพัฒนามีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้หน่วยงานที่ปฏิบัติสามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 73 แห่งระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบติังาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบติังาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน



Performance Appraisal

ผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะข้อตกลง (Performance Agreement)

ส่วนท่ี 1

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ตามมาตรฐานต าแหน่ง

ปฏิบัติงานตามต าแหน่ง

และมีภาระงาน

ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด

ผลการปฏิบัติงาน

- การจัดการเรียนรู้

- สนับสนุนการจัดการเรียนรู้

- พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนท่ี 2

ข้อตกลงในการพัฒนางาน

ท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทาย

ในการพัฒนาผลลัพธ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นท้าทายต้องไม่ต่ ากว่า

ระดับต าแหน่งที่ด ารงอยู่

ด้านท่ี 1

ทักษะการจัดการเรียนรู้

และการจัดการชั้นเรียน

ด้านท่ี 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน

ด้านท่ี 3

ผลงานทางวิชาการ
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ขั้นตอนการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่ง ครู

ม.55 คงวิทยฐานะ

ประเมินการด ารงวิทยฐานะ

ม.54 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีผลการ

ประเมินในแต่ละรอบผ่านเกณฑ์
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินและผลงานที่เสนอ

ด้านที่ 3 ผลงานวิชาการ (ชช./ชชพ.)
- ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ชช.)
- ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ชชพ.)

(ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ(TCI) ชชพ.)

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- ผลงาน/ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ไฟล์วีดีทัศน์

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ส่วนท่ี 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
1. การปฏิบัติงานตามต าแหน่งครู และ

มีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

รอบปีที่ 1 รอบปีท่ี 2 รอบปีท่ี 3



ขั้นตอนการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ม.55 คงวิทยฐานะ

ประเมินการด ารงวิทยฐานะ

ม.54 เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น

ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน
2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาท่ีก าหนดโดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินและผลงานท่ีเสนอ

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
- ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 

ผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
- ไฟล์วีดีทัศน์

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือหรือนวัตกรรมการบริหาร
- รายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร (PDF)
- ไฟล์วีดีทัศน์

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง
1. การปฏิบัติงานตามต าแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกษา และมีภาระงานตามท่ี ก.ค.ศ.  
ก าหนด

2. ผลการปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหาร
การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

รอบปีที่ 1 รอบปีท่ี 2 รอบปีท่ี 3

ด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ (ชช./ชชพ.)
- งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการจัดการศึกษา(ชช.)
- งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาและนวัตกรรมการจัดการศึกษา(ชชพ.)

(ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ(TCI) ชชพ.)



ของครูดูจากอะไร

เปลี่ยนการสอน. ไปสู่. การเรียนรู้

• เข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่เรียน 
• เชื่อมโยงความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ไปสู่ 

“การเรียนรู้”ใหม่ 
• สร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู ้
• กระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
• พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ จากการเรียนรู้ 
• ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
• พัฒนาบรรยากาศการเรยีน 
• ฝึกการกํากับการเรียนรูแ้ละการนําตนเอง

ทักษะการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียน
ตามวัยและลักษณะผู้เรียน

• เป็นผลจากการจัดการเรยีนรู้ของคร ู
• สร้างทักษะพื้นฐาน (Basic skill) 
• ใช้ความสามารถในการเรียนรู ้(Cognitive ability) 
• ได้บูรณาการทักษะในการทํางาน (Cross functional skill)

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน



ของผู้บริหารดูจากอะไร

ทักษะการพัฒนาสถานศึกษา

• มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียนเปน็สําคัญ
• มุ่งคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพผู้เรียน 
• มุ่งพัฒนาสมรรถนะครูและผู้เรยีน 
• มุ่งพัฒนาครูโดยใช้ระบบให้คําปรึกษา ชี้แนะ 
• มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการทาํงาน
• มุ่งนวัตกรรมการทํางานอยา่งสรา้งสรรค ์
• มุ่งระดมทรัพยากรเครอืข่ายและความรว่มมือ 
• มุ่งสร้างภาวะผู้นําร่วมของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย

ตามบริบท และสภาพของสถานศึกษา
• เป็นผลจากการจัดการบรหิารจัดการของผูบ้รหิาร 
• ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
• ส่งผลต่อคุณภาพครู 
• ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษา

เปลี่ยนจาก “ผู้บังคับบัญชา” ไปเป็น “หัวหน้า” 

ผลลัพธ์การพัฒนา







แนวทางการน า PA ไปสู่สถานศึกษาและห้องเรียน

1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ว PA ให้แก่ครูในโรงเรียน

1.1 การประชุมอบรมพัฒนาครู



1.2 การให้ครูศึกษาเอกสาร
แบบ PA1/ส คือ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
แบบ PA2/ส คือ แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
แบบ PA3/ส คือ แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนาตามขอ้ตกลง (PA)
แบบ PA4/ส คือ แบบประเมินด้านที่ 1 และ 2 เมื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (PA)
แบบ PA5/ส คือ แบบประเมินด้านที่ 3 (PA)



1.3 นํา PA เข้าสู่กระบวนการ PLC + นิเทศภายใน



2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน PA



3. การประเมิน PA ครูในโรงเรียน





4. สรุปผลการประเมิน PA และนําข้อมูลลงระบบ DPA



หน้างานหลัก ขับเคลื่อนด้วย PA

วิทยฐานะ คือ ผลพลอยได้

ทัศนคติ ส าคัญ ทุกการเปลี่ยนแปลง

มาร่วมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน


