
แบบข้อตกลงในการพฒันางาน (PA) 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 
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ผู้จัดท าข้อตกลง 

ชื่อ  นางสาวนัฐนันท์      นามสกุล     อยู่สุข    ต าแหน่ง    คร ู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) 
  สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
  รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1   อัตราเงินเดือน 18,490 บาท เงินวิทยฐานะ - บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  
 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานต าแห่งครู  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด ารงอยู่ใน

ปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ีก.ค.ศ. ก าหนด   

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์  ดังนี้ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4/5,ป.5/5,ป.6/4   จ านวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์) (พัฒนาทักษะภาษาไทย)  

               ป.4/3-ป.4/5  จ านวน  6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

- งานฝ่ายบริหารงานบุคคล (จัดจ้าง)  จ านวน 2 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
1. ด้านการจัดการ
เรียนรู้  
     ลักษณะงานที่เสนอ
ให้ครอบคลุมถึง การ
สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การสร้างและ
หรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์
  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนและการอบรม
และพัฒนา  
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
- มีการจัดท าหลักสูตรในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ 10 หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและ
การเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการ
ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
- วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา 
คณิตศาสตร์ ป.4 จ านวน 160 แผน 160 
ชั่วโมง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร โดย
มีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น  
- มีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
ทศนิยม ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning กับการจัดการ
เรียนจ านวน 6 แผนเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะในการวิเคราะห์และหาค าตอบ
เกี่ยวกับทศนิยม 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลยุทธ์ 
Active learning  

 
- ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ตรงตามหลักสูตร
มาตรฐานและตัวชี้วัด
คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
วิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นไปตามค่าเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
- ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตาม
หลักสูตรและค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ เป็นไปตาม
หลักสูตร และค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

 
- ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
และเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มผีล
การประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคผ์่านเกณฑ์การ
ประเมินและเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผล
การประเมินด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
- มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน โดย
มีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างของผู้เรียน 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
- มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
การปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างของของผู้เรียน และท าให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ 
- power point ประกอบการสอน
จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ 
- ใบกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน 10 กิจกรรม 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
โดยจัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้ และ
แสดงผลงานนักเรียน 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยช่อง     
ยูทูปของโรงเรียนในชั้น ป.4 เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าและเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
สร้างแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
โดยใช้เครื่องมือดังนี้ 
- วัดความรู้ (K) ด้วยแบบฝึกหัด ใบงาน 
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ แบบ
ประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน รวบยอด 
- วัดทักษะ / สมรรถนะ (P) ด้วยแบบ
ประเมินชินงาน  แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างาน  แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 
- วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ด้วย 
แบบสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- รวมรวมจัดท าเป็นข้อมูลเพื่อน าผลที่ได้
ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาโดย
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
- จัดท าแผนการเรียนรู้เรื่องทศนิยมโดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
learning จ านวน 6 แผน 
- บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ในหลัง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- น าผลการจัดการเรียนรู้มาศึกษา  
วิเคราะห์ วางแผนในการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
- สรุปผลการศึกษาและผลการแก้ปัญหา
ที่ได้ 
- ปรับปรุงพัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้
ในเรื่องอ่ืน ๆ 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 
- จัดบรรยากาศห้องเรียนตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดโดยเน้นให้เป็นเชิง
บวก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
ห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ คุณลักษณะ และสมรรถนะ
ส าคัญของนักเรียน เปิดโอกาสให้ครู 
ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยม
ชม และให้ค าแนะน าในการจัดห้องเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
กิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน  
- มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดี
งาม 
- สอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. คณะด าเนินการกิจกรรมอบรมค่าย
คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด 
2. คณะด าเนินการกิจกรรมประชุมสาย
ชั้นช่วงพักกลางวัน เพ่ือสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
3. คณะด าเนินการกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 
4. กิจกรรมโฮมรูมโดยครูประจ าชั้น 
5. กิจกรรมเดินแถว ยิ้มง่าย ไหว้สวย
ช่วยเก็บขยะ 

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอ
ให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การ
ด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการ
และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา และการ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถาน
ประกอบการ 
 
 
 

2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
- มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
- จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลใน
ห้องเรียนที่รับผิดชอบเป็นครูที่ปรึกษา 
(ปพ.5 ฉบับครูที่ปรึกษา) 
- จัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนของ
นักเรียน (ปพ.6) 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4  โดยใช้ โปรแกรม Microsoft 
Excel เพ่ือสะท้อนให้ผู้เรียนได้รับทราบ 
ปรับปรุงและ พัฒนา ด้านการเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
- จัดท าข้อมูลนักเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ปพ.
5 ฉบับครูประจ าวิชา) 
- ให้ค าแนะน าเพ่ือนครูและเป็น
แบบอย่างในการจัดท าเอกสาร ปพ.5  
ปพ.6  
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน

  
 
1. นักเรียนได้รับการ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
และพัฒนาคุณภาพ
วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 
2. นักเรียนได้รับการ
ประสานความร่วมมือ
ในการดูแล  
ช่วยเหลือจากครู 
ผู้ปกครอง ด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ 
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
 

 
 
- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าสู่ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 65 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
และเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผล
การประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผล
การประเมินด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
เป็นรายบุคคล และประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน ดังนี้ 
- เยี่ยมบ้านนักเรียนและน าผลการเยี่ยม
บ้านมาบันทึกในระบบออนไลน์ และ
น ามาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงาน 
- ประเมิน SDQ ของนักเรียนและบันทึก
ในระบบออนไลน์ และจัดท ารายงาน 
- คัดกรองนักเรียนยากจน  
- เป็นแบบอย่างท่ีดีและให้ค าแนะน า
ให้กับเพ่ือนครูในการจัดท าผลการเยี่ยม
บ้าน การประเมิน SDQ   
- ให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
ความประพฤติ และด้านอ่ืน ๆ ตาม
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- น าข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียน
ยากจนไปบันทึกให้เป็นระบบ เพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนด้านทุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน  
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 
- ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงาน
อ่ืนๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- ร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชาคณิตศาสตร์  
- ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
- ร่วมจัดท าโครงการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
- หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผลทางการศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียน 
- ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  
- ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการ
ผลการเรียน( SCHOOL MIS ) ของสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
2.4 ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย         
และหรือสถานประกอบการ   
- ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
- จัดท าระบบสารสนเทศในการแจ้งให้
นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบเป็น
ระยะถึงความก้าวหน้าทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ร่วมกัน 
- สร้างช่องทางไลน์กลุ่ม ในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารถึงผู้ปกครอง และร่วมกัน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบ  

3. ด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอ
ให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ  
และต่อเนื่อง การมีส่วน
ร่วม  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
ดิจิตัล เพื่อการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครูและความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
- การเข้าร่วมการอบรม/การประชุม

 
1. ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
พัฒนาคุณภาพ วิชา
คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นไป

 
1- ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
และเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผล



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น 
ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  
และการน าความรู้
ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเอง  
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนา  
การจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้  

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ On Line และ
แบบเข้าร่วมอบรม ที่สามารถน าความรู้
มาพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- ร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
- ร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนา คุณภาพผู้เรียน รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
- น าความรู้ที่ได้จากร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 

ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตาม
หลักสูตรและค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
สื่อความในเรื่องที่ได้
เรียนรู้ได ้ตาม
หลักสูตรและเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

การประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผล
การประเมินด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

   
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้จัดท าข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่ส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชา
หลักท่ีท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดงให้เห็น
ถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้
ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน (Outcomes) 
และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้
คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละ



สถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน ตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมิน
จากเอกสาร 
 
ส่วนที ่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู 
(ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์  
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้น (ทั้งนี้ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 
 
ประเด็นท้าทาย เรื่อง ฝึกคณิต คิดเลขใหถู้ก  

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
จากสภาพความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

โดยเฉพาะทักษะการคิดค านวณ ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนคณิตศาสตร์ให้ประสบ ผลส าเร็จ และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน จากการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน พบว่า นักเรียนมี ปัญหาในการคิดค านวณ โดย
นักเรียนประมาณร้อยละ 50 ยังไม่มีความเข้าใจการบวก ลบ คูณ หาร ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได้
ถูกต้อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ ดังนั้น เพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจได้มากข้ึน ครูผู้สอนจึงใช้ช่องตารางในการใส่ตัวเลขแต่ละหลักและการใช้สีมาเป็น
เทคนิคช่วยจ า รวมถึงเทคนิคการคิดเลขแบบเวทคณิต เวทคณิต มีความหมายว่า ความรู้แห่งการค านวณ เป็นการคิด
เลขเร็วของอินเดียที่จะช่วยท าให้คิดค านวณลัดขึ้น มาใช้สอนคณิตศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อได้ให้นักเรียนมีวิธีการคิด
เลขด้วยเทคนิคใหม ่ๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้ระบุไว้ในต าราเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน ได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
  

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
2.1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนการสอนคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดค านวณ ให้มีจ านวนเพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
- แผนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดค านวณ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดค านวณ เรื่องการบวก 

ลบ คูณ หาร ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นข้อสอบ ให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ ก าหนดให้ 
     2.2 ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2.3 ครูจัดกิจกรรมการสอนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ช่องตารางในการใส่ตัวเลขแต่ละหลักและการใช้
สีมาเป็นเทคนิคช่วยจ า รวมถึงเทคนิคการสอนแบบเวทคณิต โดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการคิดเลข
เร็วแบบเวทคณิต พร้อมทั้งให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ 
  2.4 จัดให้มีการการแข่งขันการคิดเลขในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือเป็นการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนดังกล่าว 

2.5 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 



  2.6 ครูน าปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการจัดการเรียนและการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร และครูผู้สอน
ท่านอ่ืน ๆ ในโรงเรียน เพ่ือร่วมกันออกแบบ/หาแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนดไว้ 
    
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาทักษะคิดค านวณ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ได้รับการสอนมีทักษะการบวก ลบ คูณ 

หาร ได้ถูกต้องมากขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
                (นางสาวนัฐนันท์ อยู่สุข) 

      ต าแหน่ง คร ู
   ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน        

 1  ตุลาคม  2564 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
..................................................................................................................................................  

................................................................................. .............................................................................................  
 

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

            1  ตุลาคม  2564 
 


