
PA 1/ส 
 
 

แบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA) ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหวา่งวนัท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 เดือน กนัยายน 2565 

 
ผูจ้ดัท าขอ้ตกลง 
ช่ือนางจ าลกัษณ์   นามสกุล ค าแผลง ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต2 
 รับเงินเดือนในอนัดบั คศ. 3 อตัราเงินเดือน 33,490 บาท 
ประเภทห้องเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ (สามารถระบุไดม้ากกวา่ 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจดั การเรียนรู้จริง) 
 
  หอ้งเรียนวชิาสามญัหรือวชิาพื้นฐาน 

หอ้งเรียนปฐมวยั 
หอ้งเรียนการศึกษาพิเศษ 

      หอ้งเรียนสายวชิาชีพ 
หอ้งเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอธัยาศยั 

 
ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงในการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางานต าแห่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ซ่ึงเป็น 
ต าแหน่งและวทิยฐานะท่ีด ารงอยูใ่นปัจจุบนักบัผูอ้  านวยการสถานศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 ขอ้ตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน           19  ชัว่โมง 50 นาที /สัปดาห์ดงัน้ี  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิา  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 จ านวน    10   ชัว่โมง/สัปดาห์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิา  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3   จ านวน    5   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิา  สังคมศึกษา     จ านวน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์  

1.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้    จ านวน  6:40  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.3 งานพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   จ านวน  5 :10 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้     จ านวน  2:40  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
2. งานท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ใหร้ะบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบติัในแต่ละดา้นวา่ จะด าเนินการ
อยา่งไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการดว้ยก็ได)้ 



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) ทีจ่ะด าเนินการพฒันา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) ของ

งานตามข้อตกลง 
ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ 

กบัผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
เปลีย่นแปลงไปในทาง 
ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
สูงขึน้(โปรดระบุ) 

1. ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
ลกัษณะงานท่ีเสนอให้ 
ครอบคลุมถึงการสร้างและ
หรือ พฒันาหลกัสูตร การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การ
สร้างและหรือพฒันาส่ือ 
นวตักรรมเทคโนโลยี และ
แหล่ง เรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล การจดัการเรียนรู้ 
การศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อ แกปั้ญหาหรือพฒันาการ
เรียนรู้ การจดับรรยากาศท่ี
ส่งเสริมและ พฒันาผูเ้รียนและ
การอบรม และพฒันา
คุณลกัษณะท่ีดีของ ผูเ้รียน 

มีกระบวนการในการ 
ด าเนินการดงัน้ี 
1. การสร้างและหรือการ พฒันา
หลกัสูตร 
- จดัท ารายวชิาและหน่วยการ เรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบั มาตรฐานการเรียนรู้ 
และ ตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้เตม็ 
ตามศกัยภาพ โดยมีการ พฒันา
รายวชิาและหน่วยการ เรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบับริบท ของสถานศึกษา 
2. การสร้างและพฒันา หลกัสูตร 
และการออกแบบ การจดัการเรียนรู้ 
- จดัการวเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้และ ตวัช้ีวดั น าไปจดัท า
หน่วยการ เรียนรู้ แผนการจดัการ
เรียนรู้ รายวชิา วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
และจดัใหส้อดคลอ้งกบั หลกัสูตร
สถานศึกษาและ หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 
(ฉบบัปรับปรุง 2561) โดย จดัท าเป็น
แบบอยา่งใหค้รูใน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเผยแพร่ในเวบ็ไซด์ โรงเรียน
พิบูลอุปถมัภ ์

 
 
1.1.ผูเ้รียนไดรั้บการ 
จดัการเรียนรู้ตาม 
หลกัสูตรและมีความรู้ 
ตามมาตรฐานและ ตวัช้ีวดั 
1.2.ผูเ้รียนไดรั้บการ 
พฒันาคุณลกัษณะอนั พึง
ประสงค ์การอ่าน การ
เขียน คิดวเิคราะห์ 
สมรรถนะส าคญัผูเ้รียน 
2.1. ผูเ้รียน ประถมศึกษาปี
ท่ี 3 มี ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน 
เม่ือ ไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้ ดว้ยกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้แบบ สืบสวน
สอบสวน (Inquiry-Based 
Learning) 
2.2. นกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มี 
ความสามารถในการ อ่าน 
คิด วเิคราะห์ และการเขียน 
3. นกัเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มี 
คุณลกัษณะอนัพึง 

 
 
1.1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร ประเมิน
ร้อยละ 80  
 
1.2.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนเป็นไป ตาม
ค่าเป้าหมายท่ี สถานศึกษา
ก าหนด 
 
2.1. นกัเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อย ละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิ
วชิา วทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีเป็นไปตามค่า 
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
2.2. นกัเรียนชั้น ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ร้อย ละ 80 มี
ความสามารถใน การอ่านคิด 
วเิคราะห์ และ การเขียน ผา่น
เกณฑท่ี์ สถานศึกษาก าหนด 
3. นกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ร้อย ละ 80 มีคุณลกัษณะ
อนั 



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) ทีจ่ะด าเนินการ
พฒันา ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ 

กบัผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
เปลีย่นแปลงไปในทาง 
ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
สูงขึน้(โปรดระบุ) 

 3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
- มีการอ านวยความสะดวกใน 
การจดัการเรียนรู้และส่งเสริม 
ผูเ้รียนให้เกิดการพฒันาตาม 
ศกัยภาพของผูเ้รียน เกิด 
กระบวนการเรียนรู้และ 
สามารถท างานร่วมกนัโดยมี 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 
สามารถแกปั้ญหาในการ 
จดัการเรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนมี 
กระบวนการคิดและสามารถ 
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เกิด
แรงจูงใจ เกิดแรงบนัดาล ใจใน
การเรียนวทิยาศาสตร์ 
 
4. การสร้างและพฒันาส่ือ 
นวตักรรม 
- มีการสร้างและหรือพฒันา ส่ือ
นวตักรรม เทคโนโลย ีและ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ 
จดัการเรียนรู้  สามารถ 
แกปั้ญหาในการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียนได ้

ประสงค ์มีจิต 
วทิยาศาสตร์  
3.1.ผูเ้รียนไดรั้บการ 
พฒันาตามศกัยภาพ ตาม
ความแตกต่างของ แต่ละ
บุคคล  
3.2.ผูเ้รียนมีนิสัยใฝ่ 
เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการ 
ท างานและสามารถ 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
เป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
4.1.ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ 
จากการใชส่ื้อท่ี 
หลากหลาย สอดคลอ้ง 
กบักิจกรรมการเรียนรู้ 
และทนัสมยั  
4.2.ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ 
จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย และ 
สอดคลอ้งกบัการ เรียนรู้ 

พึงประสงคผ์า่นเกณฑท่ี์ 
สถานศึกษาก าหนด  
3.1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินร้อยละ 80 
 
3.2. ร้อยละของผูเ้รียนมี 
นิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ใน การ
ท างานและสามารถ ท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น อยา่งดี
เป็นไปตามค่า เป้าหมายท่ี
สถานศึกษา ก าหนด 
 
 
 
4.1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินร้อยละ 70 
 
  
4.2.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนเป็นไป 
ตามค่าเป้าหมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 
งาน (Tasks) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง ทีจ่ะด าเนินการพฒันา ของงานตามข้อตกลง ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
 ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
 การประเมิน กบัผู้เรียน เปลีย่นแปลงไปในทาง 
 (โปรดระบุ) (โปรดระบุ) ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
   มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
   สูงขึน้(โปรดระบุ) 

 5. การวดัและการประเมินผล 
การเรียนรู้ 
- เนน้การประเมินผลแบบ ก ้า ว 
ห น ้า   ( Formative 
Assessment) มีการวดัและ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย วธีิ ก 
า ร ท่ี ห ล า ก ห ล า ย 
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียน 
พฒันาการเรียนรู้อย ่า ง ต่อเน่ือง
ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
สภาพจริง ระหวา่งผูเ้รียน และ
ครู น าผลดงักล่าวมาใช ้แกไ้ข
ปัญหาการจดัการเรียนรู้  
6 . การศึกษาวเิคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อแกปั้ญหาหรือ 
พฒันาการเรียนรู้ 
- มีการริเร่ิม คิดคน้ วเิคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อแกปั้ญหา 
ในการจดัการเรียนรู้ ศึกษา 
วเิคราะห์ และสังเคราะห์องค ์
ความรู้เพื่อแกปั้ญหาหรือ 
พฒันาการเรียนรู้ เพื่อให ้
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

 
5.1.ผูเ้รียนไดรั้บการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
อยา่งต่อเน่ือง 
หลากหลาย  
 
5.2.น าผลการประเมิน มา
ใชใ้นการส่งเสริม หรือ
ปรับปรุงแกไ้ขการ 
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 
 
 
 
6.1 นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันาใน 
ดา้นการเรียนรู้  
6.2นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงค ์
6.3 นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นสมรรถนะส าคญั 
ผูเ้รียน 

 
5.1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินเป็นไปตาม ระเบียบ
การวดัผล ประเมินผลของ 
สถานศึกษา  
5.2.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนเป็นไป 
ตามค่าเป้าหมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
6.1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินของสถานศึกษา 
6.2.ร้อยละของผูเ้รียนมีผล 
การประเมินในดา้น 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และสมรรถนะส าคญัตาม 
หลกัสูตรสูงข้ึนเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 
งาน (Tasks) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง ทีจ่ะด าเนินการพฒันา ของงานตามข้อตกลง ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
 ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
 การประเมิน กบัผู้เรียน เปลีย่นแปลงไปในทาง 
 (โปรดระบุ) (โปรดระบุ) ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
   มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
   สูงขึน้(โปรดระบุ) 

 7. การจดับรรยากาศท่ี 
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
- มีการจดับรรยากาศท่ี 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความ 
แตกต่างของผูเ้รียนรายบุคคล 
สามารถแกไ้ขปัญหาการ เรียนรู้ 
สร้างแรงบนัดาลใจ ส่งเสริม
และพฒันาผูเ้รียนให ้เกิด
กระบวนการคิด ทกัษะ ชีวติ 
ทกัษะการท างาน ทกัษะ ดา้น
สารสนเทศ ส่ือ และ นวตักรรม 

7.1.ผูเ้รียนไดรั้บการ 
พฒันาในดา้น สมรรถนะ
ส าคญัของ ผูเ้รียน 

7.1. ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ผลการประเมินในดา้น 
สมรรถนะส าคญัตาม 
หลกัสูตรสูงข้ึนเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 

8. การอบรมพฒันา คุณลกัษณะ
ท่ีดีของผูเ้รียน 
- การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อ 
พฒันาคุณธรรมน าความรู้ 
พฒันาลกัษณะนิสัยใหมี้ 
ระเบียบวนิยั มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสุขภาพกายและ ใจ
แขง็แรง สามารถด ารงชีวิต ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดย
ค านึงถึงความแตกต่าง ของ
ผูเ้รียนรายบุคคล และ สามารถ
แกไ้ขปัญหาผูเ้รียนได ้

  



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) ทีจ่ะด าเนินการ
พฒันา ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ 

กบัผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
เปลีย่นแปลงไปในทาง 
ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
สูงขึน้(โปรดระบุ) 

2. ดา้นการส่งเสริมและ 
สนบัสนุน การจดัการเรียนรู้ 
ลกัษณะงานท่ีเสนอให้ 
ครอบคลุมถึง การจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศของ ผูเ้รียน และ
รายวชิา การ ด าเนินการตาม
ระบบ ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียน การ
ปฏิบติังาน วชิาการและงานอ่ืน ๆ 
ของ สถานศึกษา และการ
ประสาน ความร่วมมือกบั
ผูป้กครอง ภาคี เครือข่าย และ
หรือสถาน ประกอบการ 

1. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
ของผูเ้รียนและรายวชิา 
- มีการริเร่ิม คิดคน้และพฒันา 
รูปแบบการจดัท าขอ้มูล 
สารสนเทศของผูเ้รียนและ 
รายวชิา ใหมี้ขอ้มูลเป็น ปัจจุบนั 
เ พื่ อ ใ ชใ้ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนบัสนุนการเรียนรู้ แกไ้ข 
ปัญหาและพฒันาคุณภาพ 
ผูเ้รียน และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
-จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและ 
เผยแพร่ขอ้มูลเพื่อเป็นการให้ 
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน/ 
ผูป้กครอง 
1.ผลการประเมิน ปพ.5 
2.ระบบดูแล 
3. การเยีย่มบา้น 
2. ด าเนินการตามระบบดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน 
- ร่วมปฏิบติังานทางวชิาการ 
และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดั 
การศึกษาของสถานศึกษา โดย
มีการพฒันารูปแบบหรือ แนว
ทางการด าเนินงานใหมี้ 
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.นกัเรียนไดรั้บการ 
สนบัสนุน ช่วยเหลือ 
ดูแลทั้งดา้นวชิาการ 
ลกัษณะนิสัยอนัพึง 
ประสงคร์วมทั้ง 
สมรรถนะส าคญัผูเ้รียน 
2. นกัเรียนไดรั้บการ 
แกไ้ขหรือพฒันาทั้ง ดา้น
วชิาการ ลกัษณะ นิสัย
อนัพึงประสงค ์รวมทั้ง
สมรรถนะส าคญั ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผูเ้รียนมีความรู้ ตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 2.
ผูเ้รียนไดรั้บการ พฒันาท่ี
ดีข้ึน 

1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินของสถานศึกษา  
 
 
 
2.ร้อยละของผูเ้รียนมีผล 
การประเมินในดา้น 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และสมรรถนะส าคญัตาม 
หลกัสูตรสูงข้ึนเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
 
 
 
 
 
1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมิน 70  
2.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนเป็นไป 
ตามค่าเป้าหมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) ทีจ่ะด าเนินการ
พฒันา ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ 

กบัผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
เปลีย่นแปลงไปในทาง 
ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
สูงขึน้(โปรดระบุ) 

 -ร่วมกิจกรรมการพฒันา 
หลกัสูตรสถานศึกษา 
-ร่วมกิจกรรมการจดัท า 
แผนพฒันาคุณภาพ สถานศึกษา 
-ร่วมกิจกรรมการจดัท า SAR 
 
3. ปฏิบติังานวชิาการและ งาน
อ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
- ร่วมปฏิบติังานทางวชิาการ 
และงานอ่ืน ๆ ของ สถานศึกษา 
เพื่อยกระดบั คุณภาพการจดั
การศึกษาของ สถานศึกษา 
 
 
 
 
4. ประสานความร่วมมือกบั 
ผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือองคก์ร สถาน ประกอบการ 
- ประสานความร่วมมือกบั 
ผูป้กครองภาคีเครือข่าย และ 
หรือองคก์ร สถาน ประกอบการ 
เพื่อร่วมกนั แกปั้ญหาและ
พฒันาคุณภาพ ผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
1.นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันาใน 
ดา้นการเรียนรู้ 
 2.นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงค ์
3. นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นสมรรถนะส าคญั 
ผูเ้รียน 
1.ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ 
จากการใชส่ื้อท่ี 
หลากหลาย สอดคลอ้ง 
กบักิจกรรมการเรียนรู้ 
และทนัสมยั  
2.ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ 
จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย และ 
สอดคลอ้งกบัการ เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินของสถานศึกษา  
2.ร้อยละของผูเ้รียนมีผล 
การประเมินในดา้น 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และสมรรถนะส าคญัตาม 
หลกัสูตรสูงข้ึนเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
 
1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินร้อยละ 100  
 
 
2.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนเป็นไป 
ตามค่าเป้าหมายท่ี 
สถานศึกษาก าหนด 



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) ทีจ่ะด าเนินการ
พฒันา ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ 

กบัผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
เปลีย่นแปลงไปในทาง 
ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
สูงขึน้(โปรดระบุ) 

3. ดา้นการพฒันาตนเองและ 
วชิาชีพ 
ลกัษณะงานท่ีเสนอให้ 
ครอบคลุมถึงการพฒันาตนเอง 
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง การ
มีส่วนร่วมในการลกเปล่ียน 
เรียนรู้ทางวชิาชีพเพื่อฒนาการ 
จดัการเรียนรู้ และการน า ความรู้
ความสามารถทกัษะท่ีได ้จากการ
พฒันาตนเอง และ วชิาชีพมา
ใชใ้นการพฒันาการ จดัการ
เรียนรู้ การพฒันา คุณภาพผูเ้รียน 
และการพฒันา นวตักรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

1. พฒันาตวัเองอยา่งเป็น 
ระบบและต่อเน่ือง 
-เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
ใชภ้าษาไทยและ ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะ วชิาชีพครูและความ
รอบรู้ใน เน้ือหาวชิาและวธีิการ
สอน และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
-พฒันาการใชเ้ทคโนโลยี 
2. การมีส่วนร่วมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ทางวชิาชีพ เพื่อ 
แกปั้ญหาและพฒันาการ จดัการ
เรียนรู้ 
- มีส่วนร่วม และเป็นผูน้ าใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง 
วชิาชีพ เพื่อแกไ้ขปัญหาและ 
สร้างนวตักรรมเพื่อพฒันา การ
จดัการเรียนรู้และเป็น 
แบบอยา่งท่ีดี 
-เขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ทั้งภายในและระหวา่ง 
สถานศึกษา 

1.นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันาใน 
ดา้นการเรียนรู้ 
2.นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงค ์
3. นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นสมรรถนะส าคญั 
ผูเ้รียน 
 
 
1.นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันาใน 
ดา้นการเรียนรู้ 
2.นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นคุณลกัษณะอนัพึง 
ประสงค ์
3. นกัเรียนไดรั้บการ 
แกปั้ญหาหรือพฒันา 
ดา้นสมรรถนะส าคญั 
ผูเ้รียน 

1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินของสถานศึกษา  
2.ร้อยละของผูเ้รียนมีผล 
การประเมินในดา้น 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และสมรรถนะส าคญัตาม 
หลกัสูตรสูงข้ึนเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
 
 
 
1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
ประเมินของสถานศึกษา  
2.ร้อยละของผูเ้รียนมีผล 
การประเมินในดา้น 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และสมรรถนะส าคญัตาม 
หลกัสูตรสูงข้ึนเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 
งาน (Tasks) 

 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 
ตัวช้ีวดั (Indicators) 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง ทีจ่ะด าเนินการพฒันา ของงานตามข้อตกลง ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผู้เรียน 
 ตามข้อตกลงใน 1 รอบ ทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้ ทีแ่สดงให้เห็นถึงการ 
 การประเมิน กบัผู้เรียน เปลีย่นแปลงไปในทาง 
 (โปรดระบุ) (โปรดระบุ) ทีด่ีขึน้หรือมีการพฒันา 
   มากขึน้หรือผลสัมฤทธ์ิ 
   สูงขึน้(โปรดระบุ) 

 3. การน าความรู้   
ความสามารถ ทกัษะท่ีได ้   
จากการพฒันาตนเองและ 1.นกัเรียนไดรั้บการ 1.ร้อยละของผูเ้รียนมี 
วชิาชีพมาใชใ้นการ แกปั้ญหาหรือพฒันาใน ความรู้ผา่นเกณฑก์าร 
พฒันาการจดัการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้ ประเมินของสถานศึกษา 
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน และ 2.นกัเรียนไดรั้บการ 2.ร้อยละของผูเ้รียนมีผล 
การพฒันานวตักรรมการ แกปั้ญหาหรือพฒันา การประเมินในดา้น 
จดัการเรียนรู้ ท่ีมีผลต่อ ดา้นคุณลกัษณะอนัพึง คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
คุณภาพผูเ้รียน ประสงค ์ และสมรรถนะส าคญัตาม 
- พฒันาตนเองเพื่อใหมี้ทกัษะ 3. นกัเรียนไดรั้บการ หลกัสูตรสูงข้ึนเป็นไปตาม 
ความรู้และความสามารถดา้น แกปั้ญหาหรือพฒันา ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
วชิาชีพ ในการพฒันาเวบ็ไซด์ ดา้นสมรรถนะส าคญั ก าหนด 
เพื่อเป็นส่ือการเรียนรู้ ผูเ้รียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน.ตามแบบ.PA.1.ใหเ้ป็นไปตามบริบทและสภาพการจดัการ เรียนรู้ของ
แต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาและขา้ราชการครูผูจ้ดัท า ขอ้ตกลง 
2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตอ้งเป็นงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัท่ีส่งผล โดยตรงต่อ
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน และใหน้ าเสนอรายวชิาหลกัท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวชิา หลกัท่ีท า
การสอนทุกระดบัชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวชิา สามารถเลือกรายวชิาใดวชิาหน่ึงได ้โดยจะตอ้งแสดงให้ เห็นถึง
การปฏิบติังานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตามขอ้ตกลงสามารถ ประเมินได้
ตามแบบการประเมิน PA 2 
3. การพฒันางานตามขอ้ตกลง ตามแบบ PA 1 ใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน (Outcomes)และ
ตวัช้ีวดั (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางาน ตามขอ้ตกลง ให้
คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบติังานจริงสภาพการจดัการเรียนรู้ใน บริบทของแต่ละ
สถานศึกษา และผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการพฒันางานตามขอ้ตกลงเป็นส าคญั โดยไม่ เนน้การ
ประเมินจากเอกสาร 



ส่วนท่ี 2 ขอ้ตกลงในการพฒันางานท่ีเป็นประเด็นทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ประเด็นท่ีทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ของผูจ้ดัท าขอ้ตกลง ซ่ึงปัจจุบนั ด ารง ต าแหน่งครู 
ช านาญการพิเศษ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงั คือ การริ เร่ิมพฒันา การจดัการ เรียนรู้และการ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือมีการพฒันามากข้ึน (ทั้งน้ี ประเด็น
ทา้ทายอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงัท่ีสูงกวา่ได)้ 

ประเด็นท้าทาย เร่ือง การจัดการเรียนรู้รายวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ืองน ้าและอากาศ เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ  
ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง น า้และอากาศ ของผู้เรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
1. สภาพปัญหาของผูเ้รียนและการจดัการเรียนรู้ จากการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยการ
เรียนรู้ เร่ืองน ้าและอากาศ 
พบวา่ นกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนกบัชีวติประจ าวนัได ้
2. วธีิการด าเนินการใหบ้รรลุผล 
- การวางแผน (Plan) 
1. ศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เร่ืองน ้าและอากาศ ของผูเ้รียนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
2. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เร่ืองน ้าและอากาศ วชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการจดัการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ 
เร่ืองน ้าและอากาศ 
4. ปรับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เร่ืองน ้าและอากาศวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- การปฏิบติั (Do) 
1. น ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เร่ืองน ้าและอากาศ วชิาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ี
ผา่นการปรับปรุงแลว้ไปจดัการเรียนรู้กบักลุ่มเป้าหมาย 
- การตรวจสอบ (Check) 
1. ศึกษาประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เร่ืองน ้าและอากาศ วชิา วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
- การปรับปรุงแกไ้ข (Act) 
1. ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ เร่ืองน ้าและอากาศ วชิา วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
1.1 น าประเด็นดงักล่าวเขา้สู่วง PLC เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและแนวทางการพฒันาตามประเด็น 
1.2 ศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแลว้จดัท าเป็นสารสนเทศเพื่อใชแ้กปั้ญหาในรอบปี 
ถดัไป 



3. ผลลพัธ์การพฒันาท่ีคาดหวงั 
3.1 เชิงปริมาณ 
-นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 80 เม่ือไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์   ในหน่วย
การเรียนรู้เร่ือง  น ้าและอากาศ  ท่ีมีใหมี้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
-นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เม่ือไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดว้ยชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง น ้าและอากาศ ท่ีมีใหม้โนมติทาง วทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 
 ร้อยละ 70 
3.2 เชิงคุณภาพ 
-นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง น ้าและอากาศ สูงข้ึน 
-นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีมโนมติทางวทิยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้เร่ือง น ้าและอากาศ ท่ีถูกตอ้งสูงข้ึน 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
                        (นางจ าลกัษณ์  ค  าแผลง)  

                                                                                                                                ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
ผูจ้ดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ความเห็นของผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
( ) เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
( ) ไม่เห็นชอบใหเ้ป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปแกไ้ข และเสนอ เพือ่พิจารณาอีกคร้ัง 
ดงัน้ี 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ 
                                                                                                                            (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
                                                                                                            ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
                                                                                                                         ................/.............../................... 


