
PA 1/ส 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PA 1/ส 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PA 1/ส 

 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่..1...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ..2564... ถึงวันที่ ...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ..2565... 
 

ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ...นางสาวอุมาพร.......สกุล.....โสรส.....ต าแหน่ง......คร.ู....วิทยฐานะ.............ครูช านาญการพิเศษ................. 
สถานศึกษา.....โรงเรียนอนุบาลลาดยาว.....สังกัด…..ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2..... 
ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ…3.......อัตราเงินเดือน ..... 39,210.....บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียนตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)  
 
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ซ่ึง
เป็นต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
            ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
            1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
               1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ...........17............ ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จ านวน ....4....ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  จ านวน ....4....ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  จ านวน ....4....ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  จ านวน ....4....ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  พัฒนาทักษะ(คณิตศาสตร์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  จ านวน ....1....ชั่วโมง/สัปดาห์ 
               1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จ านวน ...........6............ ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   จ านวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    จ านวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ผลิตสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  จ านวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
               1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน ...........10........ ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี ้
  ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  จ านวน ....4.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   จ านวน ....4.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  จ านวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน ...........1............ ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     จ านวน ....1.... ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะ 
ด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลงท่ีคาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง
การ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา

มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่
เสนอให้ครอบคลุมถึง
การสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การสร้าง
และหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้  
การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรู้  การจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 
และการอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
- ริเริ่ม พัฒนา วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
จัดท าตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
และจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้  
- ริเริ่ม พัฒนา จัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ตามหลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดที่
ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตาม ตามหน่วยการ
เรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ตามตัวชี้วัด
ที่ต้องรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ตรงตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ตาม
หลักสูตรที่ต้องรู้
ตามตัวชี้วัด และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลงท่ีคาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง
การ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา

มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ริเริ่ม พัฒนา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 
วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นกระตุ้นผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้ Active Leaning เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเน้นกระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
เป็นส าคัญผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดย
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
โดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  
 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ โดยมีการ
ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดท าสื่อที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี 
เช่น PPT ที่เน้นกิจกรรม Active Learning รวมถึง
สร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีคุณภาพ และ
บันทึกผลหลังการ
สอนที่สะท้อนผลใน
การจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับความรู้
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
จากการใช้สื่อที่
หลากหลาย 
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย และ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
ได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขและมี
ความรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดตรงตาม
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลงท่ีคาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง
การ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา

มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
- ริเริ่ม พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคล เพ่ือแก้ปัญหา ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
บันทึกการเข้าเรียน Online/Onsite และบันทึก
สรุปผลการส่งงานของนักเรียน เพ่ือสะท้อนปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน Online/Onsite รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และน าไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยการวิจัย หรือพัฒนา การเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียน ได้รับการ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและมี
ความหลากหลาย  
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาในด้านการ
เรียนรู้  ด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้าน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนโดย
กระบวนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นไป
ตามระเบียบการ
วัดผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 
 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษา 
และมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรที่
สูงขึ้น เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
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ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลงท่ีคาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 
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หรือมีการพัฒนา

มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด พัฒนาห้อง 
เรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพจัดบรรยากาศ
ในการถ่ายทอดสดการเรียนการสอน Online 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
ตารางเรียน Online ภายใต้ชว่งสถานการณ์ Covid-
19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้มี
ประสิทธิภาพ (สัญญาณดี ภาพคมชัด เสียงชัดเจน) 
และสร้างบรรยากาศรอบข้างให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และปรับปรุงห้องเรียนคณิตศาสตร์ห้อง 744 ในภาค
เรียนที่ 1/2565 ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพทั้งอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอน บรรยากาศห้องเรียน รวมถึง
การรักษาความสะอาดเพ่ือความปลอดภัย 
 
 
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยการสอดแทรกเข้า
ไปในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Onsite 
และ รูปแบบOnline ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เช่น ความพอเพียง ความ
ประหยัด ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 

 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในด้าน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก
การจัดบรรยากาศ
ห้องเรียน Onsite,  
Online เพ่ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ
และสามารถโต้ตอบ
กับครู ผู้สอนได้
ตลอดระยะ เวลา
การเรยีน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้ 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีผลการประเมินใน
ด้านสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีผลการประเมินใน
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรสูงขึ้น เป็น 
ไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลงท่ีคาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง
การ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา

มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
2. ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุน 
   ลักษณะงานที่เสนอ
ให้ครอบคลุมถึงการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชาการ
ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การปฏิบัติงาน
วิชาการ และงานอ่ืน 
ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสาน
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดท ารายงานข้อมูล
สารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล แบบ ปพ. ต่างๆ และ
ข้อมูลรายวิชาที่สอนผ่านระบบ Online  และจัดท า
เอกสารสารสนเทศผู้เรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบใน
การเรียน Onsite 
 
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ริเริ่ม พัฒนา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6/4 อย่างปีภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งแบบ
เยี่ยมตามสภาพจริงและ Online และมีระบบ 
Application line ประจ าห้องห้องเรียนเพ่ือใช้ใน
การประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
น าไปใช้กับระบบดูแลช่วยเหลือในประเด็นปัญหา
ต่างๆทั้งการเรียน ครอบครัวและการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
สะดวกต่อการใช้
งานและมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถน าข้อมูลมา
ใช้ได้ทันที 
 
 
 
- ผู้เรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6/4 มี
ข้อมูลพ้ืนฐานเป็น
รายบุคคล และ
ช่วยเหลือในเรื่อง
ต่างๆ จากข้อมูลการ
เยี่ยมบ้าน  การ
จัดหาทุนการศึกษา 
นักเรียนยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 
มีข้อมูลในระบบ 
สารสนเทศครบถ้วน 
ในทุกด้านเป็นระบบ
และรายบุคคล  
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100 ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่
ก ากับ ติดตาม ตรง
ตามความต้องการ
รายบุคคลและมี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
นักเรียน 
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(โปรดระบุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา  
- ริเริ่ม พัฒนา ปฏิบัติงานบริการงานวิชาการ 
(หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ)  ร่วมปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา ร่วมกิจกรรมการจัดท าแผนการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา(SAR) และปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานวิชาการและ
งานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงการ “การ
เรียนรู้แบบรวมพลัง CO – 5STEPs” เพ่ือให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 
 
2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
- ริเริ่ม พัฒนา ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองด้วยการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ห้องเรียน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการเป็น
ภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงาน
สาธารณสุขและโรงพยาบาลลาดยาว เกี่ยวกับ
มาตรการดูแล ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 
 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการ และ
งานบริการด้านอ่ืนๆ 
ในกิจกรรมที่หลาก 
หลายตามโครงการ 
และกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนได้ก าหนด
ขึ้นตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและมี
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
- นักเรียนร้อยละ 
80ได้รับการพัฒนา 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการ
ที่โรงเรียนจัดขึ้นเกิด
ประโยชน์อย่างมี
ระบบ  ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแล ให้
ค าปรึกษา แนะน า 
จากการประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา
และผู้ปกครอง และ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ข้ึน และการ
เรียนของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
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ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลงท่ีคาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง
การ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น
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ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
3. ด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
   ลักษณะงานที่เสนอ
ให้ครอบคลุมถึงการ
พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง การมีส่วน
ร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการน า
ความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
- ริเริ่ม พัฒนา พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในสาขา
และวิชาเหมาะสมกับระดับของตนเองเพ่ือน ามา
พัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
ทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติ และ Online ทั้งจาก
หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วย 
งานภายนอก อีกท้ังยังพัฒนาตนเองด้วยการส่งผล
งานด้านทักษะวิชาการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ เช่น 
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ “การเรียนรู้เชิก
รุกแบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (CO–5STEPs)” ใน
ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาจากครูผู้สอน
ที่ผ่านการศึกษาหา
ความรู้และการ
อบรมจากทั้ง
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิกา
รและหน่วยงาน
ภายนอก 
ได้รับการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาในด้าน
การเรียนรู้ 
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
ด้านสมรรถนะ
ส าคัญผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษา 
มีผลการประเมินใน
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร 
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลงท่ีคาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับ

ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับ

ผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึง
การ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา

มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
- ริเริ่ม พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทั้งภายในและระหว่างสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในกลุ่ม 
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วน
หนึ่งในการ PLC โครงการน าร่อง STEM ร่วมกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
3.3 น าความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการ
พัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู้ 
- ริเริ่ม พัฒนา การเข้าร่วมการอบรม/การประชุม
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ On Line และแบบเข้าร่วม
อบรม จัดท าแบบรายงานผลการเข้าร่วมการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพในการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมในด้านต่างๆมาน าเสนอ อภิปราย และคิด
วิเคราะห์ในการน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิชาการ
และงานอ่ืนๆของสถานศึกษา 

 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ 
ดูแล แก้ไขปัญหา
และพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ ด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้ง
ด้านสมรรถส าคัญ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆจากการ
ที่ครูน าองค์ความรู้ที่
ได้รับการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนา
งานวิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆ 

 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษามีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร 
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายทีก่ าหนด 
 
 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษามีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไป 
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
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หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้

ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท าข้อตกลง 
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรง

ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักที่ท าการ
สอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการ
ประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้
คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจาก
เอกสาร 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะ
ที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้ “สื่อเกมรวมมิตร
คณิตศาสตร์” ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  

1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
   สภาพปัญหาของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ ยังพบปัญหาอย่างมากในการคิด วิเคราะห์ และการ

แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจถึงกระบวนคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ 
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าท่ีควร จึง
ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ โดยมีความ
เชื่อมั่นว่าสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีความสุขกับ
การเรียนรู้  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการแนวคิดเชิงค านวณที่ดีขึ้น ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการประยุกต์ใช้เกม 
“สื่อเกมรวมมิตรคณิตศาสตร์” และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning  ซึ่งนวัตกรรมที่น ามา
ปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ เข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการอยากเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
2.1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 และหลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ 
เพ่ือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
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2.2 ผลิตสื่อนวัตกรรม “สื่อเกมรวมมิตรคณิตศาสตร์” โดยสื่อจะมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  ถ้าสื่อที่ผลิตขึ้นนั้นเกิดจากความต้องการของผู้ใช้เอง  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
ให้มากที่สุด โดยสื่อเกมรวมมิตรคณิตศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แผ่นตารางเลขโดด แผ่นเกมสูตรคูณต่อเส้น และ
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (ใช้ในกรณีการสอน Onsite)  

2.3 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการฝึกทักษะกระบวนคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน
ติดตามความก้าวหน้าจากการแบบฝึกหัด/ใบงาน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ และน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยใช้กระบวน
คิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งพิจารณาจากทักษะการแก้ปัญหากระบวนคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง และใน
ระหว่างการพัฒนา ครูผู้สอนน าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนต่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่อยู่ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือที่จะหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
   ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นดังนี้  
  - เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  - เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
  - ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขัน 
  - ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
  - เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง 
  - เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด 
  - ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  - ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
  3.1 เชิงปริมาณ 
    ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จ านวน 190 คน ร้อยละ 80 ที่เรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น 
  3.2 เชิงคุณภาพ 

      ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จากการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  รายวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้“สื่อเกมรวมมิตรคณิตศาสตร์”  ได้ดีขึ้น 
 
 

  ลงชื่อ .................................................................. 
                      (นางสาวอุมาพร  โสรส) 
          ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 
               ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

           1 / ตุลาคม / 2564 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงชื่อ .................................................................... 
                (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

       1 / ตุลาคม / 2564 
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