
- 85 - 

 

 

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

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

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

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล.......................................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
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  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

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 

         ริเร่ิม พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ใหส้อดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร 
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหา 
ในการจดัการเรยีนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรร นะและการเรียนรู้
เต มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น  
และเป นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

    

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
 ริเร่ิม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น

ผู้เรียนเป นสำคัญ สามารถแก้ไขปญัหาและพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คณุลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่สำคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสรา้งแรงบันดาลใจ และเป นแบบอย่างท่ีดี 

ในการออกแบบการจัดการเรยีนรู ้
 

 

 

PA 2/ส 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้

ต่ำกว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 

ที่คาดหวัง 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนรู้ ทำให้ผูเ้รียน
ได้พัฒนาเตม็ตามศักยภาพ เรยีนรู้และทำงานรว่มกนั มีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์ความรูด้้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ  
และเป นแบบอย่างท่ีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

1.4 สรา้งและหรอืพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้  
     มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรยีนรู้ สามาร แก้ไข
ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผูเ้รยีนมีทักษะการคิด 

และสามารถสร้างนวัตกรรมได้ และเป นแบบอย่างที่ดีในการสร้าง 
และหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู ้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้
    มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล

การเรยีนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม  
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ และนำผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้  
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป นแบบอย่างที่ดี
ในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

    มีการริเร่ิม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์  
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้ที่ส่งผลต่อคณุภาพผู้เรียน 

และนำผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป นแบบอย่างท่ีดี
ในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู ้

1.7 จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรยีน 

        มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนาการจัดบรรยากาศ  
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต  
ทักษะการทำงาน ทักษะการเรยีนรู้และนวตักรรม ทักษะ  
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และเป นแบบอย่างท่ีดี 

ในการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้

ต่ำกว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 

ที่คาดหวัง 
1.8 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

    มีการอบรมบ่มนิสยัให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม  
โดยริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบคุคล 
และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเป นแบบอย่างที่ดี
ในการอบรมและพัฒนาคณุลักษณะที่ดีของผู้เรยีน 

     

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้      

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
     มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูล

สารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปญัหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน และเป นแบบอย่างที่ดี 

    

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
    มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกับผู้เรยีนรายบุคคล  

และประสานความร่วมมือกับผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 

และแก้ไขปญัหาผู้เรยีน และริเร่ิมโครงการหรือจัดกิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และเป นแบบอย่างที่ดี  

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
    ร่วมปฏบิัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา

เพื่อยกระดบัคณุภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา โดยมกีารพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
และเป นแบบอย่างที่ดี 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย        
และหรือสถานประกอบการ  

   การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคเีครือข่าย  
และหรือสถานประกอบการ เพื่อรว่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีน และเป นแบบอย่างท่ีดี 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอน และเป นแบบอยา่งที่ดี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏบิัติได ้

ต่ำกว่าระดับฯ 

ที่คาดหวังมาก 

2 

ปฏิบตัิได ้

ต่ำกว่าระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

3  
ปฏิบตัิได ้

ตามระดับฯ 

ที่คาดหวัง 

4 

ปฏิบตัิได ้

สูงกว่าระดบัฯ 

ที่คาดหวัง 
3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ และเป นแบบอย่างที่ดี 

     

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู้  
ที่มีผลต่อคุณภาพผูเ้รียน และเป นแบบอย่างท่ีดี 

    

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป นประเด นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ( 40 คะแนน) 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง  

ริเร่ิม พัฒนา (Originate & Improve) 

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. .... 

 

 

 

 

 

 


