
  



2 

 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

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

 
ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ  นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์ ต าแหน่ง   ครู     วิทยฐานะ  -   
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาวสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  อัตราเงินเดือน  18,760  บาท 
 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการ
เรียนรู้จริง) 

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  ซึ่งเป็น

ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว13101 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

วิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว15101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวชิา  ส13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4    จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จ านวน   2   ชั่วโมง/สัปดาห ์
 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน   -   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    จ านวน   -   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน 
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง

ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตรโดย
จัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 

 
 
- ปรับประยุกต์ พัฒนารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะ และการเรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ โดยมีการประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน 

 
 
1. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร และมีความรู้ตาม
มาตรฐานและ 
ตัวชี้วัด 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์การ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

 
 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.2 ปฏิบัติการสอน
โดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ า
วิชา คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
สมรรถนะตาม
หลักสูตร 

- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  โดย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา โดยมีการ
ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน  
และชุมชน 
 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
ธรรมชาติวิชา 
2. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาใน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตาม 
หลักสูตรสูงขึ้นเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง

ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.3 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียน ได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ได้เรียนรู้และท างาน
ร่วมกัน 

- มีการอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริม ผู้เรียนได้ 
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และท างานร่วมกัน โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียนตามบริบทของ
สถานศึกษา 
 

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพตามความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล 
2.ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
มุ่งม่ันในการท างานและ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 

1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามสถานศึกษา
ก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันใน
การท างานและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.4 สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และการสร้าง
นวัตกรรมได้ 

- มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทีฝ่ึกทักษะการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบตามแนวทางการ
คิดเชิงค านวณ โดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ Unplugged Coding 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อการ
เรียนรู้ Unplugged Coding 
ประกอบการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการค านวณ   

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินตามที่ถานศึกษา 
ก าหนด 
 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.5 วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

- มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
- สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพ 
จริงและวัดการคิดวิเคราะห์ 
 
 

1.ผู้เรียนได้รับการประเมินผล
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
หลากหลาย 
2.น าผลการประเมินมาใช้ในการ
ส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินเป็นไปตาม
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของ
สถานศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาการค านวณ
สูงขึ้น เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

- จัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน 
รายวิชาวิทยาการค านวณ โดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา จาก
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประจ าหน่วยการเรียนรู้และบันทึก
ผลหลังการสอน เพ่ือสะท้อน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาการค านวณ น าไปสู่
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยการ
วิจัยและพัฒนา 
 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
ตามท่ีครูผู้สอนน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาการคิดอย่างเป็น
ขั้นตอนของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ขั้นตอน 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.7 จัดบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด
ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน ทักษะ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี 
 

- มีการจัดบรรยากาศเหมาะสม 
สอดคล้องกับความแตกต่างของ
ผู้เรียนรายบุคคล สามารถส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน ให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน ทักษะการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี 
 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใน
ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรสูงขึ้นเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง

ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.8 การอบรมพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

- มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และค่านิยมความ
เป็น 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใน
ด้านคุณลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร
สูงขึ้น เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
2.1 จัดท าข้อมูล
สารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
เพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 

- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- จัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียนรายบุคคลและข้อมูล
รายวิชาที่สอนในรูปแบบ ปพ.5 
 

1. ผู้เรียน ได้รับการก ากับ 
ติดตามจากครูผู้สอนจากแบบ
รายงานข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียน รายวิชาวิทยาการ
ค านวณ  

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการก ากับ ติดตาม
จากครูผู้สอน 

ด้านที่ 2 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
2.2 ด าเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน 
 
 
 

- การออกเยี่ยมบ้าน คัดกรอง
นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียน 
 

1. นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมกับครูผู้สอนในการแก้ไข
ปัญหานักเรียนในด้านการเรียนรู้
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรายบุคคล 
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการ 
ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการก ากับ ติดตาม 
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง

ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
2.3 ร่วมปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ และงาน
อ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

- ร่วมปฏิบัติงานทางทั่วไป และ
งานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ร่วมกิจกรรมการจัดท า SAR 
 

1.ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการและงานบริการอ่ืนๆ
ของสถานศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษา 

ด้านที่ 2 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
2.4 ประสานความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ
เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน 

- ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ 
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน 
-ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1 
ครั้ง/ภาคเรียน 
- จัดให้มีช่องทางการ 
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและ
ภาคีเครือข่าย เช่น  
แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มห้องเรียน  

1. นักเรียนได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการ 
ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งสมรรถส าคัญผู้เรียน 
2. นักเรียนได้รับการแก้ไขหรือ
พัฒนาทั้งด้านวิชาการ ลักษณะ
นิสัยอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
สมรรถส าคัญผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
สูงขึ้น เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.1 พัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู ความรอบ
รู้ในเนื้อหาและวิชาที่
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและ 
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอน  
- เข้าร่วมการประชุม อบรม ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และรายงานผล
การประชุม อบรมอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือน ามาพัฒนาสื่อและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาส่งผล
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง

ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.2 มีส่วนร่วมและ
เป็นผู้น าในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

-  เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ในกลุ่ม มาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนจาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆของ
สถานศึกษา 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.3 น าความรู้ 
ความสามารถและ
ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ 
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

- การเข้าร่วมการอบรม/การ
ประชุมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ On 
Line และแบบเข้าร่วมอบรม ที่
สามารถน าความรู้มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- การท ากิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพกับกลุ่มสาระอ่ืน 
ๆ และเผยแพร่ผลงาน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละชั้นที่
รับผิดชอบ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพด้านวิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆ  และได้รับการ
พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์
จากนวัตกรรมที่ครูผู้สอน
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน         
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์รายวิชา
วิทยาการค านวณสูงขึ้น 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์จาก
นวัตกรรมที่ครูผู้สอน
ประยุกต์ใช้ เช่น สื่อการ
เรียงล าดับขั้นตอนการ
ท างาน เป็นต้น 
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หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ

เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท า
ข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของ
รายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้โดย
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการ
เรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็น
ส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ประเด็นที่ท้าทาย ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารง

ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 
  
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามแนวทางการคิดเชิงค านวณด้วย 
Unplugged Coding ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 

1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
     ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการ
ค านวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านมา พบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิดเชิงค านวณ 
โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนจะหาผลลัพธ์ได้ แต่ไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหานั้นว่าได้มาอย่างไร   
     จากปัญหาดังกล่าวผู้สอนจึงสรรหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจ เหมาะ
กับวัย เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนอยากเรียนรู้ และส่งเสริมการคิดเชิงค านวณ ตลอดจนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
และเป็นระบบ โดยการใช้สื่อ Unplugged Coding พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามแนวทางการ
คิดเชิงค านวณ ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การจัดกิจกรรมแบบ Unplugged Coding เป็นการสอน
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วิทยาการค านวณโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่จัดกิจกรรมผ่านรูปแบบเกมปริศนาแบบออฟไลน์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ 
เช่น การใช้บัตรค าสั่ง รูปภาพ สัญลักษณ์ ที่มนุษย์เข้าใจง่ายโดยสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน 
การเรียนรู้แบบ Unplugged Coding เป็นการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และที่ส าคัญ คือ การคิดเชิงค านวณ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาการค านวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 

   2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
2.1  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

2.2  ผลิตสื่อการเรียนรู้ Unplugged Coding ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.3  น าสื่อ Unplugged Coding ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 
2.4  ทดสอบและประเมินผู้เรียนก่อนการเรียนรู้เพ่ือจะได้ทราบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และเป็นแนวทางในการออกแบบหรือปรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียน 

   
   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ Unplugged Coding ร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
   3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.1.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการค านวณ  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดี (ระดับ 3 ขึ้นไป)  
 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
           (นางสาวชนิตา  แก่งอินทร์) 

  ต าแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
          ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

                 .........../........../........... 
 
 
 
 



13 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ 

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

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

ลงชื่อ................................................................... 
            (นางชญาภา  หวลหอม) 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
        ................/.............../................... 
 

 


