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แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

รอบการประเมิน ระหว่างวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. ....  ถึงวันท่ี ... เดือน ..................พ.ศ. .... 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ.........................................................นามสกุล...........................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  
สถานศึกษา..................................................................................... สงักัด.................................................................................. 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ......... อัตราเงินเดือน ........... บาท  

 

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคณุภาพ     
              

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน    เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้

ต่ำกว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 

ที่คาดหวัง 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้      เกณฑผ์่าน 

ต้องได้
คะแนนจาก
กรรมการ 
แต่ละคน 

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

            มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรยีนรู้ใหส้อดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดหรือผลการเรยีนรู้ตามหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ  
โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
บริบทของส านศึกษา ผู้เรียน และท้อง ิน่ และสามาร แก้ไขปญัหา
ในการจัดการเรียนรู้ได้  

    

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 

คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้  
ที่สามารถแกไ้ขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียน 

มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     มีการอำนวยความสะดวกในการเรยีนรู้ และส่งเสรมิ

ผู้เรยีนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน 

โดยมีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหา 
ในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบ 

องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้

ต่ำกว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 

ที่คาดหวัง 
1.4 สรา้งและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้ สามาร แก้ไขปัญหา
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำใหผู้้เรียนมีทักษะการคิด 

และสามารถสร้างนวัตกรรมได ้

     

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
    มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้  

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

   มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแกไ้ขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพผูเ้รยีน 

และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์  
มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1.7 จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน 

      มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 

ความแตกต่างผู้เรียนเป นรายบุคคล สามาร แก้ไขปัญหา 
การเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน  
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ  
และเทคโนโลยี  

1.8 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

    มีการอบรมบ่มนสิัยใหผู้้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม  
โดยคำนึง ึงความแตกต่างของผู้เรียนเป นรายบุคคล  
และสามาร แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้

ต่ำกว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 

ที่คาดหวัง 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้       

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
  มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  

โดยมีข้อมูลเป นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน 

    

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบคุคล  

และประสานความร่วมมือกับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 

และแก้ไขปญัหาผู้เรียน   
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
   ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา

เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศึกษา     
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย        

และหรือสถานประกอบการ  
   ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย  

และหรือสถานประกอบการ เพื่อรว่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน และนำผลการพฒันาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลตอ่คุณภาพผู้เรยีน 

    

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจดัการเรียนรู้  

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู้  
ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ( 40 คะแนน) 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้

ต่ำกว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 

ที่คาดหวัง 
1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)       

พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 

การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)     

2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เช่ือถือได้  

    

2.2 เชิงคณุภาพ (10 คะแนน) 

พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพไดค้รบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได ้และปรากฏผลตอ่คุณภาพผูเ้รยีนไดต้ามข้อตกลง 

    

                                                       รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน = ................. คะแนน 

 

 

                     (ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 

               (..................................................................) 
  ตำแหน่ง................................................................... 
  วันท่ี............ เดือน...................................... พ.ศ. .... 
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สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห น 

 

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

1. จุดเด่น  
..........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ข้อคิดเห น 

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

 

 

          (ลงชื่อ)......................................................... กรรมการผู้ประเมิน 

         (..................................................................) 
   ตำแหน่ง................................................................... 
   วันท่ี......... เดือน......................................... พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 


