
ขั้นตอนในการประเมิน PA (Performance Agreement)  
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 
1. ครูทุกคนจัดท า PA ทุกปีงบประมาณกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามแบบ PA1 (ท าครบทุกคนแล้ว) 
2.  สถานศึกษาประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน PA และก าหนดช่วงการประเมิน  

(แต่งต้ังกรรมการแล้ว ก าหนดช่วงประเมิน 5-9 กันยายน 2565  เล่ือนการประเมินออกไปเป็น 15-19 ก.ย.65  
ขอผลการประเมินไม่เกินวันท่ี 19 ก.ย.65) 

3. สถานศึกษาน า PA ของครูไปใช้พิจารณาร่วมกับการพิจารณาเงินเดือนในองค์ประกอบท่ี 1 (ตามแบบประเมินฯ       
ว23/64)  (ต้องให้ครูท าแบบประเมินตัวเองในแบบเล่ือนเงินเดือน งานบุคคลจะแจกแบบประเมินให้)  

4. คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาแต่งต้ังด าเนินการประเมิน PA ตามแบบ PA2 และสรุปผลการประเมินลงในแบบ 
PA3  (ให้ครูเตรียมเอกสาร แบบประเมิน PA 2 ส าหรับแต่ละวิทยฐานะ   ท า 3 ชุด ส าหรับกรรมการ 3 ท่าน และ
แบบสรุปผลการประเมิน PA 3 ส าหรับแต่ละวิทยฐานะ  ท า 1 ชุด ส าหรับกรรมการ 3 ท่านลงนาม จัดท าเป็นเล่ม ใช้
ตัวหนีบ หนีบไว้ เรียง PA 2 ของประธาน,กรรมการ1,กรรมการ2 ตามด้วย PA 3  ไฟล์แบบประเมินงานบุคคลจะ
แขวนไว้ที่เวบไซต์ของโรงเรียน)   

5. Admin คือ ผอ.หรือรองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมายหรือครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา  โดยใช้อีเมล์องค์กรท่ีใช้
ตลอดต่อเนื่อง หาก ผอ.ย้ายหรือเกษียณให้เปล่ียนพาสเวิร์ด น าผลการประเมิน PA เข้าสู่ระบบ DPA ภายในส้ิน
ปีงบประมาณ (ภายใน 30 ก.ย. ของทุกปี) 

 
รูปแบบวิธีการประเมินPA 
 ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ละรอบประเมิน โดยพิจารณาการ
ประเมินตามระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของแต่ละต าแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด   

รูปแบบท่ี 1  การน าเสนอด้วยบันทึกข้อตกลงPA รายงานสรุปผล PA พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบตามตัวชี้วัด   
น าไปจัดแสดงไว้ที่ห้องไทยคม เป็นกลุ่มสาระ นัดหมายกรรมการมาประเมินท่ีโรงเรียน  

รูปแบบที่ 2  การน าเสนอด้วยบันทึกข้อตกลงPA รายงานสรุปผล PA ผ่านกระดานอัจฉริยะ padlet พร้อมเอกสาร 
หลักฐานประกอบตัวชี้วัดท่ีท าเป็นไฟล์ pdf น าส่งให้กรรมการประเมินด้วยรหัสผ่าน   
 
 โดยในวันทีพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565  เวลา  15.35 น.เป็นต้นไป  จะจัดอบรมการใช้งาน padlet ให้คุณครู 
ท้ังโรงเรียน  ให้เตรียมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย 
 
***หมายเหตุ*** 

1. กลุ่มสาระประสานภายในกับคณะกรรมการ เพื่อเล่ือนการประเมินเป็น ระหว่างวนัท่ี 15-19 ก.ย.65  แล้วแจ้งครู
ศรีวรรณ  (กรณีประเมินท่ีโรงเรียน) เพื่อท าก าหนดการเสนอ ผอ. 

2. กลุ่มสาระใดประเมินด้วย padlet ประสานภานในกับคณะกรรมการเพื่อส่งงานให้ประเมิน  
ระหว่างวนัท่ี 15-19 ก.ย.65 

3. ทุกกลุ่มสาระต้องส่งผลการประเมิน PA2,PA3 ของทุกคน ภายในวันท่ี 19 ก.ย.65 เป็น paper ท่ีครูศรีวรรณ   
4. หากในกลุ่มสาระใดเลือกวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างกัน  ให้กลุ่มสาระปรึกษาส่งรายช่ือให้ ผอ.แต่งต้ังคณะกรรมการ 

อีกหนึ่งชุด  ส่งครูศรีวรรณภายในวันท่ี  1  กันยายน 2565   
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการเตรียมการประเมิน PA  ของข้าราชการครู 
***เอกสารนี้เปน็เพยีงแนวทางการเตรียมการประเมิน 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และวิธีการน าเสนอ แต่ควรตอบโจทย์ตัวชี้วัดแต่ละตัวได้*** 
1.ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐาน 
2.ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 

1. การจัดการเรียนรู้ 

 
2.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ดูจาก 
     เย่ียมบ้าน + บันทึกhomeroom  + งานครูที่ปรึกษา 
+ การอยู่เวรประจ าวัน +รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 
+ การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ +การปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามโครงสร้าง+ฯลฯ 

2. ระบบดูแลช่วยเหลือ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
4. ประสานความช่วยเหลือกับผู้ปกครอง  ภาคีเครือข่าย 
สถานประกอบการ 

3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา  
พัฒนาสมรรถนะ  วิชาชีพครู และความรู้ในเนื้อหาวิชา  
วิธีสอน  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยี 
 

3.2 มีส่วนร่วม/เป็นผู้น าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  เพื่อแก้ปัญหา  และสร้างนวัตกรรม  เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ /เข้าอบรมสัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

PLC 
 

3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ  จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

พัฒนาการเรียนการสอน 
นวัตกรรม 
เป็นแบบอย่าง 
 

ดูจาก  แผน+บันทึกหลังสอน   การรายงานการไปราชการ  SAR  เกียรติบัตรอบรม ฯลฯ 
 

 

 

สรา้งและพฒันาหลกัสตูร
(รายวิชา) 

ออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

จดักิจกรรมการเรยีนรู ้
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และหรอื

วิจยั เพื่อแกปั้ญหา/
พฒันาการเรยีนรู ้

การวดัและประเมินผลการ
เรยีนรู ้

สรา้งและพฒันาสื่อ/
นวตักรรม/เทคโนโลยี/แหล่ง

เรยีนรู ้

จดับรรยากาศที่ส่งเสรมิและ
พฒันาผูเ้รยีน 

อบรมพฒันาคณุลกัษณะที่ดี
ใหก้บัผูเ้รยีน 

ดจูากแผนการสอน + โครงการสอน+

หลกัสตูร รร. +บนัทกึหลงัสอน 

+วิจยัในชัน้เรยีน 


