
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ     นามสกุล    ตำแหน่ง  ครู 
สถานศึกษา โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 1 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.  อัตราเงินเดือน    บาท 
ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
  1) ภาระงาน   เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้ 
คะแนนจาก 
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ 
โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของส 
ถานศึกษาผู้เรียน และท้องถ่ิน 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะท่ีสำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถ่ิน 
 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน
ร่วมกันโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียน 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 
 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และทำ
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
 มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี 
1.8 อบรมและพฒันาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
 มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดี
งาม 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้      
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
 มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
และแก้ปัญหาผู้เรียน 
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 

    

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและ
ความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาและวิธีการสอน 
3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.3 นำความรู ้ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

    



  ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
 ของผู้เรียน (40 คะแนน) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ปรับประยุกต ์(Apply & Adapt) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดำเนินการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็น
ถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

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

     

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

     

                                                      รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน =                    คะแนน 
 
 
     (ลงชื่อ)      กรรมการผู้ประเมิน 
           (     ) 
      ตำแหน่ง      
     วันที่    เดือน   พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ    นามสกุล          ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 1 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.  อัตราเงินเดือน    บาท 
ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
  1) ภาระงาน   เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้
คะแนนจาก 
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 มีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ 
เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถ่ิน และสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะท่ีสำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

แก้ไขปัญหา (Solve the Problem) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม 
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 
 มีการสร้างและหรือพฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และนำผลการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และนำผลการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 
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หมายเหตุ 
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ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 
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ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้องกับ 
ความแตกต่างผู้เรียนเป็น นรายบุคคล สามาร แก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
1.8 อบรมและพฒันาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
  มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดี
งาม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ 

     

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้     
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
  มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
โดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล  
และประสานความร่วมมือกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
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ปฏิบัติได้ 
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ที่คาดหวังมาก 
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ปฏิบัติได้ 
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3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
3.1 มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพ
ครูและความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาและวิธีการสอน และนำ
ผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.3 นำความรู ้ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
 ของผู้เรียน (40 คะแนน) 
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ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
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ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 
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ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
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1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดำเนินการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็น
ถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

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

     

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน 
ตามข้อตกลง และมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 

     

                                                      รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน =                    คะแนน 
 
 
     (ลงชื่อ)      กรรมการผู้ประเมิน 
           (     ) 
      ตำแหน่ง      
     วันที่    เดือน   พ.ศ.   
 
 

 
 
 
 



แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ              นามสกุล             ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
สถานศึกษา โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 1 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.  อัตราเงินเดือน    บาท 
ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 
  1) ภาระงาน   เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด    ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
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ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้     เกณฑ์ผ่าน 
ต้องได้
คะแนนจาก 
กรรมการ 
แต่ละคน 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
 ริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่นสามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้เตม็ตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้าง
และหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะท่ีสำคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและ 
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ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ และ
เปน็แบบอย่างที่ดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ทำให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงานร่วมกัน มี
กระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง
แรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ 
 มีการริเร่ิม คิดค้น และพฒันาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกจิกรรมการเรียนรู้สามารถแก้ไข
ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้และเป็นแบบอย่างที่ด ีในการ
สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู ้
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 มกีารริเร่ิม คิดคน้ และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกจิกรรมการเรียนรู้สามารถ แก้ไข
ปัญหาในการเรียนรูข้องผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้างนวัตกรรมได้และเปน็แบบอย่างที่ดใีนการ
สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู ้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
 มกีารริเร่ิม คิดคน้ วิเคราะห์ และสังเคราะห ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรอืพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและนำ
ผลการศกึษาวิเคราะห์ และสังเคราะห ์มาใชแ้ก้ไขปัญหาหรอื
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ด ี 

     



ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

ในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
 มกีารริเร่ิม คิดคน้ และพัฒนาการจัดบรรยากาศท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู ้และสรา้งแรงบันดาลใจส่งเสรมิ
และพฒันาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทำงาน ทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างที่ด ีในการจัดบรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมและพฒันาผู้เรียน 
1.8 อบรมและพฒันาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
 มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
โดยริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ีในการอบรมและพัฒนาคุณลกัษณะท่ีดีของผู้เรียน 

     

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้     
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
 มีการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูล 
สารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเปน็แบบอย่างที่ดี 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเร่ิมโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือ 

    



ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ด ี
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย  
และหรือสถานประกอบการ เพื่อรว่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ      
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี 
3.2  มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี 
3.3 นำความรู ้ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

    

   
 
 
 



  ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้
 ของผู้เรียน (40 คะแนน) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง 

ริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve) 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
1 

ปฏิบัติได้ 
ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวังมาก 

2 
ปฏิบัติได้ 

ต่ำกว่าระดับฯ 
ที่คาดหวัง 

3 
ปฏิบัติได้ 

ตามระดับฯ  
ที่คาดหวัง 

4 
ปฏิบัติได้ 

สูงกว่าระดับฯ
ที่คาดหวัง 

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)      
    พิจารณาจากการดำเนินการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็น
ถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ 

    

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

     

2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 
    พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน  
ถูกต้อง เชื่อถือได้และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตาม
ข้อตกลง 

     

                                                      รวมผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน =                    คะแนน 
 
 
     (ลงชื่อ)      กรรมการผู้ประเมิน 
           (     ) 
      ตำแหน่ง      
     วันที่    เดือน   พ.ศ.   
 
 

 
 
 



เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง 

 
ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
ชื่อ     นามสกุล    ตำแหน่ง  ครู 
สถานศึกษา โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 1 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.  อัตราเงินเดือน    บาท 
              
  ข้อ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอโดย
ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม โดยมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ (80 คะแนน) 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

(10 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

1 1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

    

 (1) แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเปน็สำคัญ 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1-3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 5 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 6 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 7 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 8 ข้อ 
 

0 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

  

(2) ปกป้อง ดูแลผลประโยชน์และความมั่นคง 
ของประเทศชาติ 
(3) ยึดมั่นและพิทักษ์รกัษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของ
ชาติ ให้คงอยู่อย่างมีเกียรติภูม ิ
(4) ไมแ่สดงออกในลักษณะท่ีเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม 
ทำลายสถาบันหลักของประเทศ หรือไมก่ระทำการอันเป็น
การทำลายความมั่นคงของชาติ รวมท้ังไม่กระทำการอัน
เป็นการให้ร้ายหรือกอ่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศ 
(5) ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และเคารพในความ
แตกต่างของการนับถอืศาสนา 
(6) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี 
(7) แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนรว่มกับ
กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติในโอกาสต่างๆ 
(8) แสดงออกถึงความเชื่อมัน่ สนับสนุน ไม่แสดงการ
ต่อต้าน หรือกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ 



ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

(10 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

1 2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

    

 (1) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความจริงใจ
ตรงไปตรงมา รักษาประโยชนข์องทางราชการ 
และพร้อมรับการตรวจสอบ 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1-2 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 5 ข้อ 
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(2) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่แสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบในงานหรือหน้าท่ีของตน ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมาย
และใช้ช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น 
(3) มีจิตสำนึกท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ ผู้เรียน ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง 
(4) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและจริยธรรม 
ทางวิชาการ 
(5) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เรียนผู้ร่วมงาน 
ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม และคำนงึถึงหลักสากลใน
การปฏิบัติตามหลกัสิทธิมนุษยชนในงานของตน 

1 3) กล้าคิด กลา้ตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่ง
ท่ีถูกต้องชอบธรรม 

    

 (1) ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความถกูต้องชอบธรรม 
ตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1-2ข้อ 
มีการดำเนินงาน 3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 5 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 6 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 7 ข้อ 
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(2) รับผิดชอบและยอมรับต่อผลการกระทำของตนเอง  
อธิบายสิ่งท่ีตนปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผลและชอบธรรม 
เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ 
ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
(3) กล้านำเสนอ เปิดเผย หรือรายงานในกรณีท่ีพบเห็น
การกระทำผิด การทุจริต หรือการกระทำท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ทางราชการ ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 
(4) ริเริม่ คิดค้น และพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียน 
การสอน โดยมุง่ผลลัพธข์องผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(5) กล้าเสนอความเห็น หรือคดัค้านในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง
ไม่ชอบธรรม 
(6) ใหค้วามช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ร่วมงานท่ีถูกละเมิด 
หรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม 



ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

(10 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

 
(7) ไม่เผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย     

1 4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 

    

 (1) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อุทิศตนปฏิบัติหน้าท่ีโดย
คำนึงถงึความผาสุกและประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1-2 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 4 ข้อ 
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(2) แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหนา้ท่ีการงาน 
(3) ไมเ่อาประโยชน์ส่วนตนมาทำให้ประโยชน์ส่วนรวม
ต้องเสียไป 
(4) ใหค้วามรว่มมือ ช่วยเหลอื สง่เสรมิ สนับสนุน ชมุชน 
และสังคม อย่างเหมาะสม 

1 5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มุ่งมัน่ในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ ที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน
และคุณภาพการศึกษา 

    

 (1) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มุง่มั่น ขยัน อดทน
เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายทันต่อเวลาและ
สถานการณ 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1-3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 5 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 6 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 7 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 8 ข้อ 
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(2) ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
(3) ปฏิบัติงานโดยมุง่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร
เป็นหลักตามตัวชี้วัดท่ีเป็นรูปธรรมและมีการติดตามผล
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
(4) มุ่งพัฒนางานและรักษามาตรฐานการทำงานท่ีดี มี
ระบบมีการทำงานเป็นทีม เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
อย่างเหมาะสม 
(5) รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะชี้แจง หรืออธิบาย
เหตุผลให้แก่ผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 
(6) พฒันาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใช้
ทักษะและสมรรถนะในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมายอย่างมืออาชีพ 
(7) ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ข้อกำหนด 
ให้เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน โดย
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 



ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเต็ม 

(10 คะแนน) 

คะแนนที่ได ้
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

 

(8) มคีวามสามัคคีในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง รักษาสัมพนัธภาพในการปฏิบัติงาน
กับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ เพื่อให้งานบรรลุผลเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   

 

1 6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ     

 

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค เท่าทียม  
ปราศจากอคติ 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 2 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 3 ข้อ 
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(2) ให้บริการด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างให้เกียรติ 
(3) ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เสมอภาค ไม่เลอืกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่าง
ในเรื่องเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพรา่งกาย สถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคม และความเชือ่ทางการเมอืง 

1 7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์
ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

    

 (1) ดำรงตนเป็นข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ น้อมนำพระบรม
ราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักคำ
สอนทางศาสนา จรรยาวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าท่ี 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1-3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 5 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 6 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 7 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 8 ข้อ 
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(2) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เคารพต่อกฎหมายและมีวินัย 
(3) เคารพ ศรัทธา และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
ภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา อุทิศแรงกายแรงใจ ผลักดันภารกิจหลัก
ของตนและหน่วยงานให้บรรลุผลสำเร็จ 
4) ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ
สังคมไทย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้
ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมอารมณ์ ในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
(6) ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือ
ศรัทธาของผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องไม่กระทำการใด ๆอันอาจเป็นเหตุให้เส่ือม
เสียเกียรติ ศักดิ์ศรี ภาพลักษณแ์ละชื่อเสียงแห่ง
วิชาชีพและทางราชการ 



ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การพิจารณา คะแนนเต็ม 

(10 คะแนน) 
คะแนนที่ได ้

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

 

(7) หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ท่ีทำให้องค์กร หรือบริการ
ของรัฐเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือทำให้ประชาชนขาดความ
ไว้วางใจ 

   

 

(8) ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

1 8) เคารพในศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก 
และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

    

 
(1) ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม ด้อยค่าหรือปฏิบัติท่ีไม่
เหมาะสมต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ไม่มีการดำเนินงาน 
มีการดำเนินงาน 1 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 2 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 3 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 4 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 5 ข้อ 
มีการดำเนินงาน 6 ข้อ 
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(2) ไมน่ำความแตกต่างของผู้เรียน ผู้รับบรกิาร ผูร้่วมงาน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง มาลอ้เลียนให้เกดิความอับอาย หรอื
เกิดผลกระทบต่อจิตใจ 

 
(3) ไมใ่ห้ร้าย ด่าว่า กลั่นแกล้ง ขม่เหง หรอืรังแก ผู้เรียน  
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 

 
(4) ใช้กริิยา อาการและถอ้ยคำสภุาพ รับฟังความคิดเห็น 
จากผู้เรียน ผู้รับบรกิาร ผูร้่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องด้วย
ความต้ังใจ และมีเมตตาธรรม 

 
(5) ไมแ่สดงกิริยาอาการหรือใช้ถอ้ยคำขม่ขู ่คุกคามหรือมี
พฤติกรรมในลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ 

 

(6) ให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน และคุ้มครองผู้เรียนจาก
ภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น การล้อเลียน การล่วงละเมิดทาง
เพศ การคา้มนุษย์รวมถึงการแสวงประโยชน์กับผู้เรียนใน
ทุกรูปแบบ 

รวมคะแนน 80   

 
 ข้อ 2 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ เป็นกรอบแนวทางที่
แสดงถึงการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในการปฏิบัติตนจะต้องคำนึงถึง
ข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อม และปัจจัยในขณะนั้นด้วย (5 คะแนน) 
 
 ข้อ 3 กรณีที่ส่วนราชการมีการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาจริยธรรม
ตามข้อกำหนดจริยธรรมที่ส่วนราชการกำหนดเพิ่มเติมนั้นด้วย (5 คะแนน) 



 ข้อ 4 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


