
 
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

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

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ช่ือ..................................................นามสกุล.............................................ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
สถานศึกษา................................................................................. สังกัด...................................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ...................... บาท  

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
  1) ภาระงาน  เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
  2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ปรับประยุกต์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
 
หมายเหตุ 

1 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้ 
คะแนนจาก 
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

  1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
    ⧫ ริเริ่ม คิดค้น พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู ้ ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู ้เรียน และ
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้
คุณภาพการจัดการเรียนรู ้สูงขึ ้น เป็นแบบอย่างที ่ดี และ
สามารถ ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
    ⧫ ริเริ ่ม คิดค้น ปรับเปลี ่ยน การออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้ โดยเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ให้สูงขึ ้น เพื ่อให้ผู ้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา    

    

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ผลการประเมิน  
 
หมายเหตุ 

1 
ปฏิบัติได้ 

2 
ปฏิบัติได้ 

3 
ปฏิบัติได้ 

4 
ปฏิบัติได้ 

PA2/ส 



ปรับประยุกต์(Apply & Adapt) ต่ำกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวังมาก 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

ตามระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

สูงกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที ่สำค ัญ ตาม
หลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที ่ดีและสามาร ให้
คำปรึกษากับผู้อื่น ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

     

  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    ⧫ มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน นวัตกรรม การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู ้ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู ้และ
ทำงานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้ วย
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถ 
ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  
    ⧫ มีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและสามารถ ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ⧫ มีมีการริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบการวัด
และประเม ินผลการเร ียนรู ้ตามสภาพจริงด ้วยว ิธ ีการที่
หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
เป็นแบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่น ในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.6 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื ่อแก ้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
    ⧫ มีการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำ
ผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยมาใช้แก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนา ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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1 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
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2 
ปฏิบัติได้ 
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ปฏิบัติได้ 
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงข้ึน เป นแบบอย่าง
ที ่ดีและสามาร คำปรึกษากับผู ้อื ่นในการ ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 

     

  1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน      



    ⧫ ม ีการร ิ เร ิ ่ม ค ิดค ้น พัฒนา ปรับเปล ี ่ยน การจัด
บรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู ้ และสร้างแรง
บันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นแบบอย่างที่ดี
และสามารถ ให้คำปรึกษากับผู ้อื่นในการจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
  1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
    ⧫ มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 
โดยริเริ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การดำเนินการที่
ม ีประส ิทธ ิภาพ คำนึงถ ึงความแตกต่างของผู ้เร ียนเป็น
รายบุคคลและสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ เป็น
แบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นในการอบรม
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

     

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้     
  2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
    ⧫ มีการริเริ ่ม คิดค้น พัฒนา ปรับเปลี่ยน รูปแบบ การ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้
คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 
  2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
    ⧫ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับผู ้เรียนรายบุคคล 
และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิง 
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ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

3 
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สร้างสรรค์ด้วยวิธีการที ่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนเปน็แบบอย่างที่ดีและสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 

     

  2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา  
    ⧫  ร ่วมปฏิบัติงานทางว ิชาการ และงานอื ่น ๆ ของ
สถานศึกษาเพื ่อยกระดับคุณภาพการจ ัดการศ ึกษาของ
สถานศ ึกษา โดยมีการพัฒนาร ูปแบบหร ือแนวทางการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและ
สามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 
  2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ  

     



    ⧫ การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือขา่ย 
และหรือสถานประกอบการ เพื ่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับ
ผู้อื่นได้ 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง เพื ่อให้มี
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื ่อการส ื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความ
รอบรู ้ในเนื ้อหาวิชาและวิธีการสอน เป็นแบบอย่างที ่ดีและ
สามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 
  3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    ⧫ นำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ เพ่ือ
แก้ไขปัญหา และสร้างหรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เป็น
แบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื ่นได้   3.3 
นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ผลต่อคุณภาพผู้เร ียน เป็นแบบอย่างที ่ดีและสามารถให้
คำปรึกษากับผู้อื่นได้ 

    

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (40 คะแนน) 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 

ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 
ปรับประยุกต์ (Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน  
 
หมายเหตุ 

1 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ 
ท่ีคาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดำเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับ
การปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)     
    2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 
        พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน
ตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

    

    2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
        พ ิจารณาจากการบรรล ุเป ้าหมายเช ิงค ุณภาพได้
ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ได้ตามข้อตกลง 

    

 

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



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

สรุปข้อสังเกตเก่ียวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อคิดเห็น 

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

1. จุดเด่น  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
2. จุดท่ีควรพัฒนา 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
3. ข้อคิดเห็น 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 



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


