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 การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหาร 

จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหา รงานชุมชนและเครือข่าย 
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   

    เต็มเวลา 
  ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก........................................................................................................ 
   โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอน 

ไม่ต่ ากว่า..............ช่ัวโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการ  
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

  ปฏิบัติการสอนประจ าวิชา  จ านวน............ช่ัวโมง/สัปดาห์  
  ปฏิบัติการสอนร่วมกันครูประจ าช้ัน/ประจ าวชิา   จ านวน............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเป็นช้ันเรียน 
         จ านวน............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 
   จ านวน............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เล้ียงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู 
   จ านวน............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน   จ านวน............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงาน 

ท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

1. ด้านการบริหารวิชาการ
และความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 
    ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึงการวางแผน
พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียน การจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และการปฏิบัติการสอน     
การส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาหรือการน าส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของครู         
ในสถานศึกษาและมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา การศึกษา 
วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.1 การวางแผน พัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
  มีการริเร่ิม พัฒนา 
มาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนา       
ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย       
ทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจ
หลักของสถานศึกษา มีการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น
ของผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง   
มีกระบวนการท่ีถูกต้องและ                   
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้
ของผู้เรียนและมีการด าเนินการ
ตามแผน     
วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ก าหนดค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 2) น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

โรงเรียนมีแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน               
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ตรงตาม
เป้าหมาย นโยบายระดับชาติ 
ระดับเขตพื้นท่ีและบริบท
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนร้อยละ .............
ผ่านการประเมินตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
- ครูร้อยละ .......          
มีแผนการจัดการเรียนรู้      
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- สถานศึกษามีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลจากส านักงาน
เขตพื้นท่ีสูงกว่าร้อยละ...... 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) ประกาศใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้และค่าเป้าหมาย 
 4) จัดท าแผนพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5) น าการพัฒนามาตรฐาน
การเรียนรู้ของผู้เรียนสู่การ
ปฏิบติัและน าไปใช้ในการ
จัดท าหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  
 6) ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
    หลักสูตรสถานศึกษา          
มีความทันสมัย สอดคล้องกับ         
ความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วน
ร่วมในการริเร่ิม พัฒนา และ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา      
มีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน  
คือ มีวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 

สถานศึกษามีหลักสูตร 
ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้าง เวลาเรียน ค าอธิบาย 
รายวิชา แนวด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล           
การเรียนรู้ มีการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปปฏิบัติจริง                
ในการจัดการเรียนรู้ มีการ
นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร                   
มีการน าผลการนิเทศ ติดตาม 
และการประเมินผล การใช้
หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

วิธีการด าเนินการ 
 1) ก าหนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 2) วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา 
 3) ส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียนในด้านหลักสูตร 
 4) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
5) น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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สถานศึกษา 
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 6) ประกาศใช้หลักสูตร 
 7) น าหลักสูตรไปใช้ 
 8) การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการใช้หลักสูตร  
 9) ปรับหลักสูตรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
1.3 การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและการ
ปฏิบัติการสอน     
 มีการริเร่ิม พัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้          
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ปฏิบัติการสอน ครูมีการ
เตรียมการจัดการเรียนรู้       
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน          
การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเลือกส่ือและ    
แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแผนพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้         
ท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ          
มีเครื่องมือในการวัดและ

1) นักเรียนได้รับการพัฒนา
เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดการเรียนรู้  
2) ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) สถานศึกษามีระบบนิเทศ
ติดตามเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครู 

1) นักเรียนมีผลการจัดการ
เรียนรู้บรรลุค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
2) สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ด้านครู
อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
3) สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ด้านผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล น าผลไปปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้  

วิธีการด าเนินการ 
 1) ประชุมสร้างความเข้าใจ
แนวปฏิบัติก่อนเปิด ภาคเรียน 
 2) ครูจัดต้ังกลุ่ม PLC เพื่อ
พัฒนาบทเรียนร่วมกนั 
 3)  พัฒนาครูให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) นิเทศการเรียนการสอน
ของครูอย่างต่อเนื่อง 
 5) ประเมินผลด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครู เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 การส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาหรือการน าสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  
 ริเร่ิม พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการน าส่ือ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตรงตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด ครู และนักเรียน
สามารถใช้ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการ
ติดตามประเมินผลการใช้ส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษามีการรายงาน
ผลและน าไปปรับปรุง 

วิธีการด าเนินการ 
 1) วิเคราะห์และประเมิน
ความต้องการการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีตรงตามหลักสูตร
ก าหนด 

ครูมีการใช้ ส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการ 
เหมาะสมกับเนื้อหา สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
บรรลุมาตรฐานค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
 2) ครูร้อยละ ....จัดท า
รายงานการใช้/พัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) จัดท าสารสนเทศ ส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มี
ส่ือตามความต้องการ 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนครู 
นักเรียนใช้ส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้   
 5) ประเมินผลการใช้ส่ือ 
 6) รายงานผลและน าผล         
ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 1.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้          
ของครูในสถานศึกษา และ        
มีการประกันคุณภาพการศึกษา            
ภายในสถานศึกษา 
   นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ ของครู โดยมีการริเร่ิม 
พัฒนา ส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

1) โรงเรียนมีแผน/รูปแบบ
การนิเทศติดตามท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
2) โรงเรียนมีรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) 
 
 
 
 
 
 
 

 1) ครูร้อยละ........ได้รับ
การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้และน าผลนิเทศ   
ไปพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   
2) สถานศึกษามีคะแนน
การประเมนิตนเองอยู่ใน
ระดับ....... 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการ  
 1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 
 2) ประชุมครูเพื่อหาแนวทาง
พัฒนา ส่งเสริม นิเทศ ติดตาม
ผลการจัดการเรียนรู้ของครู 
 3) ก าหนดรูปแบบการนิเทศ  
ก ากับ ติดตามการประเมินผล
และการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 4) น ารูปแบบไปใช้ในการ
นิเทศติดตาม และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
 5) ประเมินผลระบบการ
นิเทศก ากับติดตามและ        
การประกันคุณภาพ 
 6) รายงานผลและเผยแพร่ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ 
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา การ
จัด การเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
และน าผลไปใช้แก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา   

วิธีการด าเนินการ 
 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) ก าหนด PLC เป็นแนวทาง 
ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3) ให้ครูท าวิจัยช้ันเรียน     
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครูท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
 

1) นักเรียนได้รับการพัฒนา
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2) ครูด าเนินการรวมกลุ่ม 
PLC เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3) ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

1) ครูร้อยละ .............
รายงานผลการเข้าร่วม    
กลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
2) ครูร้อยละ .............
จัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

4) ประเมินรูปแบบหรือ
นวัตกรรมจากการศึกษา 
วิเคราะห์ไปใช้ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนา การจัด การเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5) รายงานผลการประเมิน
นวัตกรรม 

2. ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
    การบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหาร
กิจการผู้เรียนและ การส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา  
ด้านงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารท่ัวไป ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
วิธีการด าเนินการ 
 1) ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านการบริหารวิชาการ 
บริหารงานบุคคล บริหาร

1) สถานศึกษามีคู่มือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ส่งผลท าให้สถานศึกษา           
มีการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
2) สถานศึกษามคี าส่ัง
มอบหมายงานการบริหาร
จัดการตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีผลของการ
บริหารจัดการด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับ...... 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 

งบประมาณ และบริหารท่ัวไป 
ชัดเจน 
 2) จัดท าพรรณนาหรือ
มาตรฐานและขอบข่ายงาน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ครบทุกด้าน  เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย และตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3) มีค าส่ังมอบหมายงาน
ครอบคลุมงานทุกด้าน 
4) บริหารจัดการและด าเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย 
5) ก ากับติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพเกิดขึ้นกับงาน 
 
2.2 การบริหารกิจการ
นักเรียนและการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 
 ริเร่ิม พัฒนา การบริหาร
กิจการผู้เรียนและการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน มีสารสนเทศ
และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ

1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา โดยมีสภานักเรียน
เป็นแกนน าในการด าเนินการ
และมีเครือข่ายผู้ปกครอง 
ให้การสนับสนุน 
2) โรงเรียนมีรูปแบบหรือ
คู่มือหรือสารสนเทศและ

1) ผู้เรียน ร้อยละ ...... 
ผ่านการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
2) สถานศึกษามีผลการ
การบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน เป็นไปตามค่าเป้าหมาย



14 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

การบริหารกิจการผู้เรียน 
ประชุมช้ีแจงบุคลากร 
มอบหมายงาน มีกรรมการ
นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 
และจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้เรียน มีการติดตาม และ
ประเมินผล มีรายงานผลการ
ด าเนินการและน าผลไปปรับปรุง 
วิธีการด าเนินการ 
 1) ก าหนดแผน วางเป้าหมาย
ของการบริหารกิจการนักเรียน 
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
 2) ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหารกิจการนักเรียน 
เช่น  จัดต้ังคณะกรรมการ
นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน กิจกรรมนักเรียน          
ในเครื่องแบบ เป็นต้น  
 3) ประเมินและรายงานผล
การบริหารกิจการนักเรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการผู้เรียน ได้แก่ 
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรม ICT และกิจกรรม
อื่น ๆ ท่ีส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

หรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา   
ร้อยละ......... 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

2.3 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
   ริเร่ิม พัฒนา การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
โอกาส ความเสมอภาคและ
ลดความเหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษา   
วิธีการด าเนินการ     
 1) ประชุมวางแผน จัดต้ัง
คณะกรรมการท างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2) ด าเนินจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน การป้องกนั
และแก้ไขปัญหา การพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียน และการ      
ส่งต่อ 
 3) ประเมินและรายงานผล
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พร้อมท้ังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

1) ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน   
2) สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีสามารถ
ช่วยดูแล แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ได้เหมาะสมตามบริบทของ
ผู้เรียนและสถานศึกษา          
ท าให้ผู้เป็นคนเก่ง ดี และ      
มีความสุข 

ผู้เรียน ร้อยละ......ได้รับ
การช่วยเหลือตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครบท้ัง 5 ขั้นตอน   
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

3. ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม 
    การก าหนดนโยบาย      
กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทางการบริหารและ
การน าไปปฏิบัติ การบริหาร
การเปล่ียนแปลงและนวัตกรรม
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การก าหนดนโยบาย        
กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือหรือ
นวัตกรรมทางการบริหาร 
 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ 
เครื่องมือ หรือนวัตกรรม
ทางการบริหารเชิงรุก ในการ
ริเร่ิม พัฒนา สถานศึกษาและ
คุณภาพผู้เรียน มีแผนปฏิบัติ
การสอดคล้องกับมาตรฐาน         
ภาระงานบริหาร โดยค านึง 
ถึงประโยชน์และความคุ้มค่า 
และมีการน าไปปฏิบัติจริง
บรรลุผลตามเป้าหมาย 
วิธการด าเนินการ 
 1) วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
 2) ประชุมและวางแผน
ก าหนดกลยุทธ์ จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 3) จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ก าหนดตัวชี้วัด        
ค่าเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  
 

สถานศึกษามีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับนโยบาย ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู 
และสถานศึกษาตามเป้าหมาย       
ท่ีก าหนด  
 
 

สถานศึกษามีผลของการ
บริหารจัดการด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับ...... 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 

 4) ก าหนดนวัตกรรมทางการ
บริหาร และขับเคล่ือนด าเนินการ
ไปสู่ความส าเร็จ 
 
3.2 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา  
   บริหารการเปล่ียนแปลง
และนวัตกรรมในสถานศึกษา        
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดย
ริเร่ิม พัฒนา สร้างหรือน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
และผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการเปล่ียนแปลงและ
นวัตกรรมในสถานศึกษา         
ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างยั่งยืน   

 

 

 

โรงเรียนมีรูปแบบการ
บริหารการเปล่ียนแปลงและ
นวัตกรรมในสถานศึกษา 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีนวัตกรรม           
การบริหารท่ีสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพนักเรียนได้และ
สามารถเผยแพร่ให้กับ
สถานศึกษาใกล้เคียงได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

วิธีการด าเนินการ 
 1) วิเคราะห์ความเส่ียงและ
การเปล่ียนแปลงของการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา 
2) พัฒนานวัตกรรมการ
บริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อ
การจัดการสู่ความส าเร็จ คือ
รูปแบบ.......................  
 

4. ด้านการบริหารงานชุมชน
และเครือข่าย 
    การสร้างและพัฒนา
เครือข่าย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ การจัดระบบ การ
ให้บริการในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพือ่พัฒนาการ
เรียนรู้  
   ริเร่ิม พัฒนา สร้างความ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์      
กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง             
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน และ
เครือข่าย เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  
 
 

สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่าย            
ท าให้เกิดผลการพัฒนาการ
เรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่าง          
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาจัดประชุม
ผู้ปกครอง และประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า            
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการ 
จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) /
สร้างและพัฒนาเครือข่าย         
ท้ังภายในและภายนอกของ
โรงเรียน และพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน อย่างสร้างสรรค์
กับผู้เรียน ครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
 1) จัดต้ังเครือข่ายภายใน 
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด้วย รูปแบบครู      
คู่นิเทศ (Co-Supervisor) 
 2) บริหารชุมชนและสร้าง
เครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือ
โครงการอื่น ๆ พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนได้แก่ 
  - เครือข่ายระดับชุมชน  
ผู้ปครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
  - เครือข่ายระดับสหวิทยาเขต  
  - เครือข่ายระดับมหาวิทยาลัย 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - เครือข่ายของโรงเรียน
เฉพาะกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังโรงเรียน เป็นต้น 
 
 4.2 การจัดระบบการ
ให้บริการในสถานศึกษา 
   การจัดระบบการให้บริการ
ในสถานศึกษา โดยริเร่ิม 
พัฒนา ประสานความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่ายในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ให้บริการด้านวิชาการแก่
ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อ
สร้างเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิธีการด าเนินการ 
 1) ประชุมวางแผนการ
จัดระบบการให้บริการใน
สถานศึกษา 
 
 

สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ
หรือด้านอื่นๆ เช่น  
ด้านวิชาการ ชุมชน และ 
งานจิตอาสา ท าให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน สถานศึกษา และ
ชุมชน และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ 

1) สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่าย
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า  …… 
โครงการ/ปี   
2) ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากระบบการ
ให้บริการในสถานศึกษา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 2) ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและเครือข่าย ในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 3)  ด าเนินการให้บริการด้าน
วิชาการแก่ชุมชน และงาน      
จิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่าย 
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา และชุมชน และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

5. ด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
   การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ  การน าความรู้ ทักษะ 
ท่ีได้จาก การพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

 5.1 การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
   มีการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา และรอบรู้ในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น มีส่วน
ร่วมและเป็นผู้น าในการ

ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพใหม้ี
ความรู้  มีเจตคติ  มีทักษะ 
ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

 1) ผู้บริหารเข้าอบรม  
ประชุม สัมมนา ไม่น้อยกว่า  
20 ช่ัวโมงต่อปี   
 2) ผู้บริหารมีความรู้               
มีเจตคติ มีทักษะ ด้าน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
วิธีการด าเนินการ 
 1) เข้ารับการพัฒนาทักษะ 
และความสามารถการส่ือสาร         
ท้ังทางด้านภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง อบรม 
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน   
 2) พัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาท้ังสมรรถนะ
ทางด้านความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

 
 

5.2 การน าความรู้ ทักษะ       
ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา 
   มีการน าความรู้ ทักษะ 
และนวัตกรรมท่ีได้จากการ

ผู้บริหารสามารถความรู้ 
ทักษะ จากการพัฒนาและ
วิชาชีพของผู้บริหารจัดการ
สถานศึกษา ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ครู และ
สถานศึกษา บรรลุผลตาม
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ 
และได้รับความเช่ือมั่นจาก
สังคม 

ผู้บริหารน าความรู้ เจตคติ  
ทักษะ ด้านภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
อยู่ในระดับ.......... 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

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

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถานศึกษา ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ 
มีการพัฒนามากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิส์ูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

พัฒนาตนเองและวิชาชีพมา
พัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง 
มีการติดตามประเมินผล และ
มีรายงานผลการใช้นวัตกรรม
การบริหารและน าผลไป
ปรับปรุง 
วิธีการด าเนินการ 
   น าความรู้ ทักษะ และ
นวัตกรรมท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ  มาพฒันา 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
มีการปฏิบัติจริง มีการติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการใช้
นวัตกรรมการบริหารและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

หมายเหตุ 
 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการ

บริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้จัดท าข้อตกลง 

 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก             
ท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยจะต้อง
สะท้อนให้ เห็นถึงการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน  
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA2  
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 3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง 
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา (Outcomes) และตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรมและ           
การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน           
ตามแบบ PA2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
และผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้น 
การประเมินจากเอกสาร 
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 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  
                      ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู และสถานศึกษา ของผู้จัดท าข้อตกลง 
ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ 
ที่คาดหวังของวิทยฐานะช านาญการพิ เศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้  ประเด็นท้าทาย
อาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว่าได้) 
 ประเด็นท้าทาย เรื่อง.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

................................................................................................................................................................................... 
   3. ผลลัพธ์การพัฒนาท่ีคาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 

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

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 .......................................................................................................................................... 

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

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

  ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                                                                            .............../.............../................... 
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ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 
(  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอ 

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
     .................................................................................................................................................. 

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

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

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


