
แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ตำแหน่งครู 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 

--------------------------------------------- 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จัดทำเอกสาร/จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือใช้ในการ 
ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

1. จัดทำแบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ตามรูปแบบที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กำหนด จำนวน 4 เล่ม 

2. จัดทำแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) แบบ PA 2/ส สำหรับข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ตามตำแหน่ง และวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด 

3. จัดทำแบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) แบบ PA 3/ส สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 1 ชุด 

4. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน เช่น แบบข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (PA) แบบ PA 1/ส ทั้งส่วนที่ 1 และ สว่นที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน หรืออ่ืน ๆ ตามที่
โรงเรียนกำหนด   

5. รวบรวมเอกสารตามข้อ 1-4 มอบให้คณะกรรมการประเมินฯ ตามท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง เพ่ือดำเนินการ
ต่อไป 

 
**************************************** 

 
 
หมายเหตุ การประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ อาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน 
                     การสังเกตการสอน ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ นวัตกรรมและ 
                     เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
                     ผู้เรียน ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ โดยข้าราชการครูไม่จำเป็นต้อง 
                     จัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการประเมิน 

 

 

 

 

 
 

 



 

แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

(ยังไม่มีวิทยฐานะ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ............ 

รอบการประเมินระหว่างวันที่......เดือน..............พ.ศ....... ถึงวันที่...... เดือน..............พ.ศ.......  

ข้อมูลผู้รับการประเมิน  

ชื่อ................................................................นามสกุล................................................ .....ตำแหน่งครู 
สถานศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ........... อัตราเงินเดือน.................................บาท 
ส่วนที่ 1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
            1) ภาระงาน มีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
                 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห์ ดงันี้ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา........................................จำนวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา........................................จำนวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา........................................จำนวน.....................ชั่ วโมง/สัปดาห์ 
           ฯลฯ 
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.....................ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 
                ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ท่ีดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง (ตามระดับการปฏิบัติ        
ที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ) 
  1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
                    1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  

    ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
................................................................................................. ................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
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                     1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้  

      ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 

                 ตวัชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... ..................... 
  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  

      ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
................................................................................................ ................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                 ตวัชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ..................... 
  1.4  สร้างและหรือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  

       ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
...................................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. .............................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

       ตวัชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ..................... 
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                    1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

       ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ ...................... 

       ตวัชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
  1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 

      ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
................................................................................................... .............................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

      ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ..................... 
  1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

      ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ ...................... 

      ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................. .................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
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  1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน  

      ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

      ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

  2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
                     2.1  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 

                          ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................... ............................. 

                      ตวัชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
....................................................................................................................... .............................................................. 

                  2.2  ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

                         ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                      ตวัชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
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                         2.3  ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 

                                 ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

            ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
..................................................................................................... ............................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
                         2.4  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ หรือสถานประกอบการ 

                         ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 

            ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... ..................... 

  3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
      3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

                     ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
............................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 

 ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 

 



 

-6- 

 
       3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

                              ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

           ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
...................................................................................................... ........................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

       3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
                     ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

          ตัวชีว้ัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
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ส่วนที่ 2  ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

             ประเด็นท้าทาย เรื่อง............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................................... 

ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
1. วิธีดำเนินการ 

(รายงานการดำเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อน 
ให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ) 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................................... .. 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง 
      2.1 เชิงปริมาณ 
(รายงานการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้) 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................. ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

      2.2  เชิงคุณภาพ 
(รายงานการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
ได้ตามข้อตกลง) 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
หมายเหตุ       1.  การจัดทำแบบรายงานฯ ให้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด แบบอักษร TH SarabanIT9 
                        ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 4 เล่ม  

2. สามารถศึกษาการรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้จาก แบบ PA 2/ส  
          (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) 

 

 

 
 
 


