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PA 1/ส 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
          ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                      ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ  นางอารีย์   นามสกุล สีมาขจร  ต าแหน่งคร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  
รับเงินเดือนในอันดับ  คศ.3   อัตราเงินเดือน   66,350  บาท  
 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการ
จัดการเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ

พิเศษ  ซึ่งเป็นต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน   20  ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาภาษาไทย             ป.2/3 จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาคณิตศาสตร์          ป.2/3 จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาการงานอาชีพ        ป.2/3 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาประวัติศาสตร์        ป.2/3 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาสังคมศึกษา           ป.2/3 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาลูกเสือ                 ป.2/3 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาสุขศีกษาและพละศึกษา ป.2/3 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์     
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาชุมนุม                  ป.2/3 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/พัฒนาทักษะ(ไทยและคณิต)  ป.2/3 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา PLC                   ป.2/3 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้            จ านวน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 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)  
ของงานตามข้อตกลง ที่

คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตรโดย
จัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ 

 
1.1.1  ริเริ่ม พัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564  และ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
1.1.2. จัดท ำตำรำงวิเครำะห์
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถำนศึกษำเพ่ือน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564  และ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
1.1.3 จัดท ำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ในหลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2564 

 
 
1.1.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 
 
 
 

 
1.1.2.ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตรงตำมสมรรถนะในหลักสูตร
แต่ละชั้นปี 
 
 
 
1.1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม
ค ำอธิบำยรำยวิชำ ในหลักสูตร
สถำนศึกษำในแต่ละชั้นปี 
 
 

 
 
1.1.1 ร้อยละ 80ของผู้เรียน 
ได้เรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตรงตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 
1.1.3 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม
ค ำอธิบำยรำยวิชำตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำในแต่
ละชั้นปี 
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ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.2 ปฏิบัติการสอน
โดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ าวิชา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะตาม
หลักสูตร 

 
 
1.2.1 ริเริ่ม พัฒนำ โครงสร้ำง
รำยวิชำ คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2 เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียนตำม หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 
1.2.2 ริเริ่ม พัฒนำ หน่วยกำร
เรียนรู้ รำยวิชำคณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2 เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรพัฒนำทักษะทำง
คณิตศำสตร์ 
 
 

 
 
1.2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม 
โครงสร้ำงรำยวิชำ คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่เน้น 
พัฒนำทักษะทำงคณิตศำสตร์
ของผู้เรียน ตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 
1.2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม 
หน่วยกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2  ตรง
ตำมกระบวนกำรพัฒนำทักษะ
ทำงคณิตศำสตร์และศักยภำพ
ในช่วงวัยของผู้เรียน 
 

 
 
1.2.1 ร้อยละ80ของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตำม โครงสร้ำง
รำยวิชำ ที่เน้น พัฒนำทักษะ
ทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
 
 
1.2.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม  หน่วย
กำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่2/3 
 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.3 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียน 
ได้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ได้เรียนรู้
และท างานร่วมกัน 

 
1.3.1 ริเริ่ม พัฒนำ แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2 เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรพัฒนำทักษะทำง
คณิตศำสตร์ของผู้เรียน 
 
 
1.3.2 ริเริ่ม พัฒนำ รูปแบบกำร
เรียนรู้ วิธีสอน และเทคนิคกำร
สอนในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
2  เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ 
ทักษะทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียน 
- ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
ผู้เรียน ได้เรียนรู้ รูปแบบกำร
เรียนรู้ on line ด้วยโปรแกรม 
OBS ผ่ำนระบบ YouTube  
-ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
ผู้เรียน ได้เรียนรู้ รูปแบบกำร
เรียนรู้ on site ด้วยรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

 
1.3.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 2 ตรงตำม
กระบวนกำรพัฒนำทักษะทำง
คณิตศำสตร์และศักยภำพ
ในช่วงวัยของผู้เรียน 
 
1.3.2 ผู้เรียน ได้เรียนรู้ โดย 
 -ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2564 ได้จัดรูปแบบกำรเรียนรู้ 
on line ด้วยโปรแกรม OBS 
ผ่ำนระบบ YouTube  
-ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2565  ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 
รูปแบบกำรเรียนรู้ on site 
ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่
เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

 
1.3.1 ร้อยละ80 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ 
คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 2/3 ตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
 
 
1.3.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน รำยวิชำคณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/3 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน (โปรด
ระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.4 สร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และการสร้างนวัตกรรม
ได้ 

 
 
1.4.1 ริเริ่ม พัฒนา สื่อการ
เรียนรู้ โดยท าใบงานเรื่อง
ตารางสูตรคูณ เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศำสตร์ของผู้เรียน 
1.4.2. ริเริ่ม พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียน  เช่น ป้าย
นิเทศตารางสูตรคูณ เพ่ือพัฒนา
ทักษะเรื่องการคูณของผู้เรียน 

 
 
1.4.1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากใบ
งานเรื่องตารางสูตรคูณ เพ่ือ
พัฒนา ทักษะเรื่องกำรคูณของ
ผู้เรียน 
1.4.2.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในห้องเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะเรื่องการคูณ 

 
 
1.4.1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/3 มีความรู้ ความสามารถ
และ มีทักษะเรื่องการคูณ  
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
1.4.2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/3 มีความรู้ ความสามารถ
และ มีทักษะเรื่องการคูณ  
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

  



PA 1/ส 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนา มากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรด
ระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.5 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
1.5.1ริเริ่ม พัฒนา 
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
-  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564  รูปแบบ
การเรียนรู้ On line ใช้
เครื่องมือ คือ 
- แบบทดสอบ On hand 
- แบบทดสอบ On line 
- แบบฝึกหัดและใบงาน
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 
- ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565  รูปแบบ
การเรียนรู้  on site ใช้
เครื่องมือ คือ 
แบบทดสอบและผลงาน
นักเรียน 
 
 
 

 
 
1.5.1.ผู้เรียน ได้รับการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
ครอบคลุมทักษะทาง
คณิตศำสตร์ทั้ง 5 ด้าน 
( ทักษะกำรแก้ปัญหำ  
กำรให้เหตุผล  กำร
สื่อสำร  กำรเชื่อมโยง
และกำรคิดสร้ำงสรรค์) 

 
 
1.5.1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

  



PA 1/ส 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 
รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
1.6.1 ริเริ่ม พัฒนา 
รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
รายวิชาคณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2/3 จากการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลการเรียนของ
นักเรียน เพ่ือสะท้อน
ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดจากการเรียน
คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 
และน าไปสู่
กระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยการวิจัยและพัฒนา 
 
 

 
 
1.6.1 .ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามกระบวนการวิจัย
และพัฒนาที่ครูผู้สอน
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ของผู้เรียน
รายวิชาคณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 

 
 
1.6.1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย มี
ทักษะทางคณิตศำสตร์ รายวิชา
คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2./3 สูงขึ้น 

  



PA 1/ส 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.7 จัดบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี 

 
 
1.7.1.ริเริ่ม พัฒนาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
- ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 ในการ
สอนรูปแบบ On line 
ดังนี้ สัญญาณอินเทอร์เนต
ความเร็วสคอมพิวเตอร์ 
ไมโครโฟน 
 กล้องถ่ายทอดสด กล้อง 
Top view ชุดไฟ LED 
โดยจัดบรรยากาศในการ
ถ่ายทอดสดการเรียนการ
สอน On lineรายวิชา
คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ตาม
ตารางเรียน On line ให้มี
ประสิทธิภาพ(สัญญาณดี 
ภาพคมชัด เสียงชัดเจน) 
-ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565  ในรูปแบบ on site
มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 
 

 
 
1.7.1.ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียน on site
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถโต้ตอบกับครุ
ผู้สอนได้ตลอด
ระยะเวลาการเรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ 

 
 
1.7.1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีทักษะทางคณิตศำสตร์ 
รายวิชาคณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2./3 สูงขึ้น 

  



PA 1/ส 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนา มาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.8 การอบรมพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

 
 
1.8.1 ริเริ่ม พัฒนา 
กิจกรรมการเสริมแรง
เพ่ือการเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 

 
 
1.8.1 ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาตามกิจกรรมการ
เสริมเพ่ือการเรียนรู้ 
คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 /3 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน(ใฝ่เรียนรู้) 
 
 

 
 
1.8.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 
ในวิชา 
คณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 
 

  



PA 1/ส 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนา มาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2.1 จัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา เพ่ือใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียน 

2.1.1.ริเริ่ม พัฒนา แบบ
รายงานข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
รายวิชาคณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 
เพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ใน
รายวิชา แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 

2.1.1.ผู้เรียน ได้รับการ
ก ากับ ติดตามจาก
ครูผู้สอนจากแบบ
รายงานข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
รายวิชาคณิตศำสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 
 

2.1.1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการก ากับ 
ติดตามจากครูผู้สอน 

  



PA 1/ส 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนา มาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2.2 ด าเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียน 
 
 
2.3 ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอื่นๆ 
ของสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.2.1.ริเริ่ม พัฒนา 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ด้วยการเยี่ยมบ้าน  การ
พบปะผู้ปกครองในการ
รับ-ส่งนักเรียนและ
ระบบ Application 
line ประจ าห้องเรียน 
 เพ่ือใช้ในการประสาน
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการดูแล 
ช่วยเหลือ ในประเด็น
ปัญหาต่างๆทั้งการเรียน 
ครอบครัวและการ
ด าเนินชีวิต 
2.3.1.ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่ง ของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับงานวิชาการและ
งานอ่ืนๆของสถานศึกษา
เช่น งานวันภาษาไทย  
งานวันวิทยาศาสตร์ 

2.2.1.ผู้เรียน ได้รับการ
ก ากับ ติดตามจาก
ครูผู้สอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและงานบริการ
อ่ืนๆของสถานศึกษา 

2.2.1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการก ากับ 
ติดตาม ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและ
งานบริการอ่ืนๆของ
สถานศึกษา 

   



PA 1/ส 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2.4 ประสานความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการเพ่ือ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
2.4.1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ด้วยระบบ Application ประจ า
ห้องเรียน 
 
 
 
2.4.2.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
การเป็นภาคีเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น 
หน่วยงานสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลลาดยาว เกี่ยวกับ
มาตรการดูแล ป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนาโรคมือเท้าปาก
และโรคติดต่ออ่ืนๆ  
 

 
 
 
2.4.1.ผู้เรียนได้รับการ
ดูแลให้ค าแนะน าจาก
การประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครองผ่าน
เครือข่ายผู้ปกครอง
ห้องเรียน 
2.4.2.ผู้เรียนได้รับการ
ดูแลให้ค าปรึกษา
แนะน าจากการ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา
และหน่วยงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
ลาดยาวเพ่ือให้ผู้เรียนมี
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในการดูแล
ตนเองต่อการป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา 
โรคมือเท้าปากและ
โรคติดต่ออ่ืนๆ 
 
 

 
 
 
2.4.1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับค าปรึกษา แนะน า จาก
การประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
2.4.2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ได้รับค าปรึกษา แนะน า จาก
การประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและ
สาธารณสุขอ าเภอ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครู 
ความรอบรู้ในเนื้อหา
และวิชาที่สอน 
 
3.2 มีส่วนร่วมและเป็น
ผู้น าในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
3.1.1.ริเริ่ม พัฒนา ตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
การศึกษาหาความรู้และเข้ารับ
การอบรม จากท้ังหน่วยงาน
ภายในกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
3.2.2.ริเริ่ม พัฒนา แบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูในกลุ่ม มาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
3.1.1.ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาจากครูผู้สอนที่ผ่าน
การศึกษาหาความรู้และ
การอบรมจากท้ัง
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
3.2.2.ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนจาก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 
 
 
3.1.1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะวิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆของสถานศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.3 น าความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการ เรียนรู้ 
 

 
 
 
3.3.1. แบบรายงานผลการเข้า
ร่วมการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพในการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมในด้านต่างๆมา
น าเสนอ อภิปราย และคิด
วิเคราะห์ในการน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาวิชาการและงาน
อ่ืนๆของสถานศึกษา 

 
 
 
3.3.1.ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการและงานบริการ
อ่ืนๆจากการที่ครูน าองค์
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานวิชาการ
และงานบริการอื่นๆ 

 
 
 
3.3.1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและงาน
บริการอ่ืนๆของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นท้าทาย เรื่องการคูณ 

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     การเรียน เรื่องการคูณ นักเรียนมักจะไม่เข้าใจความหมายและคุณสมบัติของการคูณ   

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
        1. ครูศึกษาหน่วยการเรียนรู้เรื่องการคูณ พร้อมค้นคว้า ความหมายและคุณสมบัติ
ของการคูณ   

.                       2. จัดท ำใบงำน เรื่องตารางสูตรคูณ 
                        3. ทดสอบควำมรู้เรื่องกำรคูณ  

3.   ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
  3.1 เชิงปริมาณ 

            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนทางคณิตศาสตร์  เรื่องการคูณ   
      มีความรู้ ความสามารถและ มีทักษะจดจ าแม่สูตรคูณได้แม่นย า  

  3.2 เชิงคุณภาพ 
            ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 มีความรู้ ความสามารถและ มีทักษะการ 
      จดจ าแม่สูตรคูณได้แม่นย า ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
 
ลงชื่อ................................................................... 

               (นางอารีย์  สีมาขจร) 
 ต าแหน่ง คร ูคศ.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
          ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

         19   กันยายน   2565 
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       ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
(  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และ

เสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
           ............................................................................................................................. ........................... 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ................................................................... 
                (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

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

 


