
PA 1/ส 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง คร ู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวางวันท่ี..1...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ..2564... ถึงวันท่ี ...30...เดือน...กันยายน...พ.ศ..2565... 
 

ผูจัดทำขอตกลง 
ชื่อ...นางสาวมยุรา.......สกุล.....เรืองฉาย.....ตำแหนง......คร.ู....วิทยฐานะ.............ครูชำนาญการพิเศษ................. 
สถานศึกษา.....โรงเรียนอนุบาลลาดยาว.....สังกัด…..สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 2..... 
ไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ…3.......อัตราเงินเดือน .....33,570.....บาท 

ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียนตามสภาพการจัดการเรียนรูจริง)  
 
  หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  หองเรียนปฐมวัย 
  หองเรียนการศึกษาพิเศษ 
  หองเรียนสายวิชาชีพ 
  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 

ขาพเจาขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน ตำแหนงครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ ซ่ึง
เปนตำแหนง ท่ีดำรงอยูในปจจุบันกับผูอำนวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

 
            สวนท่ี  1  ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง 

            1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

               1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน ...........16............ ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้ 
  วิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1  จำนวน ....5....ชั่วโมง/สัปดาห 
  วิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/3  จำนวน ....5....ชั่วโมง/สัปดาห 
  วิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/5  จำนวน ....5....ชั่วโมง/สัปดาห 
  พัฒนาทักษะคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/3  จำนวน ....1....ชั่วโมง/สัปดาห 

               1.2 งานสงเสริมและสนับสนนุการจัดการเรียนรู  จำนวน ...........6............ ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้ 
  การมีสวนรวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ   จำนวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห 
  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู    จำนวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห 
  ผลิตสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  จำนวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห 

               1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน ...........6........ ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้ 
  ปฏบิัติหนาท่ี งานทะเบียน    จำนวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห 
  ปฎิบัติหนาท่ีหัวหนาวิชาการ(ฝายประถมตน)  จำนวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห 
  ครูท่ีปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1  จำนวน ....2.... ชั่วโมง/สัปดาห 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  จำนวน ...........1............ ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้ 
  ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู     จำนวน ....1.... ชั่วโมง/สัปดาห 

2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนงครู  (ใหระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแตละดานวาจะ 
ดำเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินการดวยก็ได) 



PA 1/ส 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ขอตกลงท่ีคาดหวัง
ใหเกิดข้ึน กับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การ เปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา

มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการ
เรียนรู 
    ลักษณะงานท่ี
เสนอใหครอบคลุมถึง
การสรางและหรือ
พัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรูการจัดกิจกรรม
การเรียนรูการสราง
และหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และแหลงเรียนรู การ
วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู  
การศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือ
แกปญหาหรือพัฒนา 
การเรียนรู  การจัด
บรรยากาศท่ีสงเสริม
และพัฒนาผูเรียน 
และการอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีดี
ของผูเรียน 

1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 
- ริเริ่ม พัฒนา วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

จัดทำตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด

และจัดทำคำอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เพ่ือใชในการจัดการเรียน

การสอน 

 
 
 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู  
- ริเริ่ม พัฒนา จัดทำโครงสรางรายวิชา หนวยการ

เรียนรูคณิตศาสตร ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนน
กระบวนการสรางความคิดรวบยอด ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3 เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
สำคัญของผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 
- ผูเรียนไดเรียนรู 
ตามหลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู 
และตัวชี้วัดท่ี
กำหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาคา
เปาหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
- ผูเรียนไดเรียนรู
ตาม ตามหนวยการ
เรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
- ผูเรียนไดเรียนรู
ตามแผนการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 

มีความรูตามตัวชี้วัด
ท่ีตองรูในรายวิชา
คณิตศาสตร 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 
ตรงตามหลักสูตรท่ี
กำหนด 
 
 

 
 

- ผูเรียนรอยละ 80 

มีมีความรูตาม
หลักสูตรท่ีตองรู
ตามตัวชี้วัด และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามท่ี
กำหนดไว  
 
 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 
ไดเรียนรูอยางมี
ความสุขและมี
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ขอตกลงท่ีคาดหวัง
ใหเกิดข้ึน กับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การ เปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา

มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
- ริเริ่ม พัฒนา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชเทคนิค 
วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุนกระตุนผูเรียน
ใหเกิดการเรยีนรูแบบ Active Leaning เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน เนน
กระบวนการสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร
ของผูเรียนเปนสำคัญผานกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียน
ปฏิบัติ โดยพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร โดยเนนกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
รวมกัน และคนพบความรูดวยตนเอง  
 
1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยแีละแหลงเรียนรู 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการสรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู ใหสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรู จัดทำสื่อ ท่ีสงเสริมพัฒนา
นักเรียนโดยใชเทคโนโลยี เชน Power point  
ท่ีเนนกิจกรรม Active Learning ใหนักเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 ท่ีมีคุณภาพ และ
บันทึกผลหลังการ
สอนท่ีสะทอนผล 
ในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 

 

- ผูเรียนไดรับความรู

ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
จากการใชสื่อท่ี
หลากหลาย 
สอดคลองกับ
กิจกรรมการเรยีนรู 
ท่ีทันสมัย และ
หลากหลาย 
 

 

 

 

 

 

- ผูเรียน ไดรับการ

วัดและประเมินผล

การเรียนรูอยาง

ความรูตาม
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดตรงตาม
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

-  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 
มีความรูผานเกณฑ
การประเมินเปนไป
ตามระเบียบการ
วัดผลการประเมิน
ของสถานศึกษา 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ขอตกลงท่ีคาดหวัง
ใหเกิดข้ึน กับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การ เปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา

มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามสภาพจริง วัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ให
ผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 
 
1.6 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู 
- ริเริ่ม พัฒนา ศึกษา วิเคราะหขอมูลผูเรียน

รายบุคคล เพ่ือแกปญหา ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห 

บันทึกการเขาเรียน Online และบันทึกสรุปผลการ

สงงานของนักเรียน เพ่ือสะทอนปญหาและอุปสรรค

ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Online 

รายวิชาคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ

นำไปสูกระบวนการแกปญหาดวยการวิจัย หรือ

พัฒนา การเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน และ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียน ใหเกิดกระบวนการคิด พัฒนาหอง 
เรียนใหไดมาตรฐานหองเรียนคุณภาพ (Onsite) 

ตอเนื่อง 

หลากหลาย  

 
 
 
 

- ผูเรียนไดรับการ

แกปญหาหรือ

พัฒนาในดานการ

เรียนรู  ดาน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ดาน

สมรรถนะสำคัญของ

ผูเรียนโดย

กระบวนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 

- ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาในดาน
สมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียน ไดเรียนรูจาก

การจัดบรรยากาศ

 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 
มีความรูผานเกณฑ
การประเมินของ
สถานศึกษา 
และมีผลการ
ประเมินในดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและ
สมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรท่ี
สูงข้ึน เปนไปตามคา
เปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 

มีผลการประเมินใน
ดานสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร
สูงข้ึนเปนไปตามคา
เปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด  
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ขอตกลงท่ีคาดหวัง
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มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
และจัดบรรยากาศในการถายทอดสด การเรียนการ

สอน Online รายวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 ตามตารางเรียน Online ภายใตชวง

สถานการณ Covid-19 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2564 ใหมีประสิทธิภาพ (สัญญาณดี ภาพคมชัด 

เสียงชัดเจน) และสรางบรรยากาศรอบขางใหเอ้ือตอ

การเรียนรู กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู

อยางตอเนื่อง  

 
 
 
 
 
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน 
- ริเริ่ม พัฒนา มีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
คานิยมความเปนไทยท่ีดีงาม โดยการสอดแทรกเขา
ไปในกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังรูปแบบ Onsite 
และ รูปแบบOnline ในวิชาคณิตศาสตร ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3  

 

หองเรียน Onsite,  

Online เพ่ือให

ผูเรียนเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถโตตอบ

กับคร ูผูสอนได

ตลอดระยะ เวลา

การเรียน สงผลให

ผูเรียนมีความสุขใน

การเรียนรู 

 
- ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาในดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 85 
มีผลการประเมินใน
ดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ตาม
หลักสูตรสูงข้ึน เปน 
ไปตามคาเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

2. ดานการสงเสริม
และสนับสนุน 
   ลักษณะงานท่ีเสนอ
ใหครอบคลุมถึงการ
จัดทำขอมูล
สารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชาการ

2.1 จัดทำขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา 
- ริเริ่ม พัฒนา การจัดทำขอมูลสารสนเทศของ

ผูเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 
3 เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู และ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดทำรายงานขอมูล
สารสนเทศผูเรียนรายบุคคล แบบ ปพ. ตางๆ  
และขอมูลรายวิชาท่ีสอนผานระบบออนไลน  

 
- ผูเรียนมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศ 
สะดวกตอการใช
งานและมี
ประสิทธิภาพ และ

 
- ผูเรียนรอยละ 100 
มีขอมูลในระบบ 
สารสนเทศครบถวน 
ในทุกดานเปนระบบ
และรายบุคคล  
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(ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 
ของงานตาม
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ผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การ เปล่ียนแปลง
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(โปรดระบุ) 
ดำเนินการตามระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
การปฏิบัติงาน
วิชาการ และงานอ่ืน 
ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสาน
ความรวมมือกับ
ผูปกครองภาคี
เครือขาย และหรือ
สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
- ริเริ่ม พัฒนา ออกเยี่ยมบานนักเรียน ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 3/3 อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง      
ท้ังแบบเยี่ยมตามสภาพจริงและ Online และมี
ระบบ Application line ประจำหองหองเรียน  

เพ่ือใชในการประสานความรวมมือกับผูมีสวน

เก่ียวของ เพ่ือนำไปใชกับระบบดูแลชวยเหลือใน

ประเด็นปญหาตางๆท้ังการเรียน ครอบครัวและการ

ดำเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา  
- ริเริ่ม พัฒนา ปฏิบัติงานบริการงานวิชาการ (รอง

หัวหนางานบริหารงานวิชาการ)  รวมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถาน ศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษา รวมจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษา รวมกิจกรรมการจัดทำแผนการประเมิน
ตนเองของสถาน ศึกษา (SAR) และปฏิบัติงานตาม

สามารถนำขอมูลมา
ใชไดทันที 
 

 
- ผูเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 3/3 มี
ขอมูลพ้ืนฐานเปน
รายบุคคล และ
ชวยเหลือในเรื่อง
ตางๆ จากขอมูลการ
เยี่ยมบาน  การ
จัดหาทุนการศึกษา 
นักเรียนยากจน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
- ผูเรียนไดเรียนรู
และพัฒนาทักษะ
ดานวิชาการ และ
งานบริการดานอ่ืนๆ 
ในกิจกรรมท่ีหลาก 
หลายตามโครงการ 

 
 
 
- รอยละ 100 ไดรับ
การดูแลเอาใจใส
กำกับ ติดตาม ตรง
ตามความตองการ
รายบุคคลและมี
ความสัมพันธอันดี
ระหวางครูและ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนรอยละ 
80 ไดรับการพัฒนา 
มีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวิชาการ
ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเกิด
ประโยชนอยางมี
ระบบ  ตรวจสอบได 
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คำสั่ง ของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับงานวิชาการและ

งานอ่ืน ๆ ของสถาน ศึกษา  

 
- ริเริ่ม พัฒนา ปฏิบัติงานบริการงานทะเบียน 

(หัวหนางานทะเบียน)  รวมจัดทำหลักฐานทางการ
ศึกษาท่ีสำคัญ ท้ัง ปพ.1 ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7 และการ
กรอกขอมูลผลการเรียนในโปรแกรม schoolmis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคี
เครือขาย และหรือสถานประกอบการ 
- ริเริ่ม พัฒนา ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายในการ

ประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ

ผูปกครองดวยการประชุมเครือขายผูปกครอง

หองเรียน และปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายการเปน

ภาคีเครือขายกับหนวยงานภายนอก เชน หนวยงาน

สาธารณสุขและโรงพยาบาลลาดยาว เก่ียวกับ

มาตรการดูแล ปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

และกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนไดกำหนด
ข้ึนตลอดปการ
ศึกษา 
 
- ผูเรียนไดรับการ
บริการในการจัดทำ
หลักฐานทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูเรียนไดรับความ
ชวยเหลือจาก
ผูปกครอง 
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของและมี
ขอมูลในระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
- นักเรียนรอยละ 
100 ไดรับการ
บริการในการจัดทำ
หลักฐานทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 80
ไดรับการดูแล 
คำปรึกษา แนะนำ 

จากการประสาน

ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษา

และผูปกครอง และ

หนวย งานอ่ืนท่ี

เก่ียวของสงผลให

ผูเรียนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีข้ึน และการ



PA 1/ส 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ขอตกลงท่ีคาดหวัง
ใหเกิดข้ึน กับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การ เปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา

มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
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เรียนของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน 

3. ดานการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
   ลักษณะงานท่ีเสนอ
ใหครอบคลุมถึงการ
พัฒนาตนเองอยาง
เปนระบบและ
ตอเนื่อง การมีสวน
รวมในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู
ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูและการนำ
ความรูความสามารถ
ทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู การพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และ
การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู 

3.1 พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
- ริเริ่ม พัฒนา พัฒนาตนเองโดยการเขารวมอบรม/

ประชุม/สัมมนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง       
ในสาขาและวิชาท่ีเหมาะสมกับระดับของตนเอง 
เพ่ือนำมาพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมดานการ
เรียนการสอน ท้ังรูปแบบการอบรมแบบปกติ และ 
Online ท้ังจากหนวยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการและหนวย งานภายนอก     
อีกท้ังยังพัฒนาตนเอง ดวยการสงผลงานดานทักษะ
วิชาการเขารวมแขงขันในเวทีตาง ๆ เพ่ือเปนการ
พัฒนาความรูของตนเองอยูเสมอ 
 
 
 
 
3.2 มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู  
- ริเริ่ม พัฒนา เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ท้ังภายในและระหวางสถานศึกษา เขารวมกิจกรรม

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สายชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูในกลุม 

มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

 
- ผูเรียนไดรับการ

จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ มี
กิจกรรมท่ี
หลากหลาย
เหมาะสมตามความ
แตกตางระหวาง
บุคคล   
ทำใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
- ผูเรียนไดรับการ
สนับสนนุ ชวยเหลือ 
ดูแล แกไขปญหา
และพัฒนาท้ังดาน
วิชาการ ดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค รวมท้ัง
ดานสมรรถสำคัญ
ผูเรียน 
 

 
- ผูเรียนรอยละ 100 
ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรยีน
การสอนดวยวิธีการ 
ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 
มีความรูผานเกณฑ
การประเมินของ
สถานศึกษามีผลการ
ประเมินในดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและ
สมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565) 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ขอตกลงท่ีคาดหวัง
ใหเกิดข้ึน กับ

ผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึง
การ เปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา

มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

(โปรดระบุ) 
 

3.3 นำความรูความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการ
พัฒนานวัฒกรรมการเรียนรู 
- ริเริ่ม พัฒนา การเขารวมการอบรม/การประชุม

รูปแบบตาง ๆ ท้ังแบบ On Line และแบบเขารวม
อบรม จัดทำแบบรายงานผลการเขารวมการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพในการนำความรูท่ีไดรับจากการ

อบรมในดานตางๆมานำเสนอ อภิปราย และคิด

วิเคราะหในการนำความรูท่ีไดรับมาพัฒนาวิชาการ

และงานอ่ืนๆของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
- ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาคุณภาพดาน

วิชาการและงาน

บริการอ่ืนๆจากการ

ท่ีครูนำองคความรูท่ี

ไดรับการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ

มาใชในการพัฒนา

งานวิชาการและงาน

บริการอ่ืนๆ 

เปนไปตามคา
เปาหมายท่ีกำหนด 
 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 
มีความรูผานเกณฑ
การประเมินของ
สถานศึกษามีผลการ
ประเมินในดาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคและ
สมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเปนไป 
ตามคาเปาหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA1 ใหเปนไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู
ของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูอำนวยการสถานศึกษาและขาราชการครูผูจัดทำขอตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลักที่สงผลโดยตรง
ตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักท่ีทำการ
สอนทุกระดับชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งไดโดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตำแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบการ
ประเมิน PA 2 
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3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสำคัญกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน (Outcomes) 
และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลง ให
คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรูในบริบทของแตละ
สถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสำคัญ โดยไมเนนการประเมินจาก
เอกสาร 

สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
     ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรู ของผูเรียนของผูจัดทำขอตกลง ซึ่งปจจุบันดำรง

ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังในวิทยฐานะ

ท่ีสูงกวาได) 

ประเด็นทาทาย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหา      
การบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ข้ันตอน ดวยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  

1. สภาพปญหาของผูเรียนและการจัดการเรียนรู 
จากประสบการณสอนของผูวิจัย ซ่ึงเปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ท่ีเรียนเรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ยังพบ
ปญหาอยางมากในการคิดวิเคราะห และการแกปญหาโจทยปญหา โดยใชกระบวนคิดคำนวณทางคณิตศาสตร ไมสามารถ
วิเคราะหโจทยวาขอมูลมีความสัมพันธกันอยางไร ขาดทักษะการคิดคํานวณ ทำใหยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด เนื่องจาก
นักเรียนไมเขาใจถึงกระบวนคิดคำนวณทางคณิตศาสตร ขาดทักษะการคิดวิเคราะห สงผลใหความสามารถในการทำ
แบบทดสอบประจำบทเรยีนในแตละบท การทดสอบระดับชาติ NT  เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน จะพบปญหาโดยมีปจจัยอันสืบเนื่องมาจากความยาก
ของเนื้อหาขาดมโนทัศน  ในการเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหาในบทเรียน จึงทำใหนักเรียนไมเขาใจในบทเรียน      
เบื่อหนายที่จะเรียนเพราะทำไมได จากปญหาขางตนเครื่องมือ ที่จะชวยเสริมสรางใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย คือ การใช
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ในการเรียนคณิตศาสตร ซ่ึงการฝกทักษะเปนสิ่งจําเปนมาก  เพราะตองอาศัยการฝกฝนจนเกิด
ความชํานาญ ดังที่กลาวมาแบบฝกทักษะยอมเปนรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาผูเรียนสูการคิด เสริมสรางทักษะการ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความชํานาญ จากแนวคิดดังกลาวขาพเจา จึงมีความสนใจที่จะสรางแบบฝกทักษะ
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning  ซึ่งนวัตกรรมท่ี
นำมาปรับประยุกตใชในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาโดยใชกระบวนคิดคำนวณทางคณิตศาสตร เขามาชวยใน
การจัดการเรียนรูและใหผูเรียนฝกกระบวนการคิดวิเคราะห แกปญหา และเขาใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ชวยกระตุนให
ผูเรียนเกิดการอยากเรียนรู ไมเบื่อหนายในการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน 

 

 

 

 

2. วิธีการดำเนินการใหบรรลุผล 
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2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกนกลาง และหลักสูตรนักเรียนตองรู กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  รายวิชาคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  เพ่ือออกแบบหนวยตามตัวชี้วัด และศึกษา วิเคราะห
ขอสอบดานการคิดคำนวณ (NT) เรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ข้ันตอน 

    2.2 ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 
ขั้นตอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยการ
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยการฝกทักษะกระบวนการคิดคำนวณทาง
คณิตศาสตร ครูผูสอนติดตามความกาวหนาจากการทำแบบฝกทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห และนำไปสู
การแกปญหา ซ่ึงพิจารณาจากทักษะการแกปญหากระบวนคิดคำนวณทางคณิตศาสตรใหถูกตอง และในระหวาง
การพัฒนา ครูผูสอนนำปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร ครูผูสอนตางกลุมสาระการ
เรียนรูที่อยูในสายชั้นประถมศึกษา ปที่ 3  นำกระบวนการ PLC เขามาชวยในการแกไขปญหา พัฒนาแบบฝก
ทักษะและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ 

   2.3 ออกแบบแบบฝกทักษะโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ข้ันตอน ในรูปแบบ 
ท่ีหลากหลาย และนาสนใจ 

   2.4 จัดทำแบบฝกทักษะโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ข้ันตอน ตามท่ีได
ออกแบบไว 

  2.5 นำแบบฝกทักษะไปทดลองใชและนำผลท่ีไดมาปรับปรุง พัฒนาแบบฝกทักษะ ใหมีความนาสนใจ 
เขาใจงาย และนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

  2.6 นำผลสะทอนในการใชแบบฝกทักษะโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ข้ันตอน 
พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ  บันทึกขอมูลคะแนนในระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือประเมินการ
เรียนรู  นำขอมูลท่ีไดพัฒนาผลการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 
3. ผลลัพธการพัฒนาท่ีคาดหวัง 

  3.1 เชิงปริมาณ 
    ผู เร ียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จำนวน 190 คน ที ่เร ียนในรายวิชา

คณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขั้นตอน เฉลี่ย
มากกวารอยละ 50.00 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสงูกวาคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด และผลการ
ทดสอบระดับชาติ NT สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีทักษะดานการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห และการแกปญหา         

ในรายวิชาคณิตศาสตร โดยใช“แบบฝกทักษะโจทยปญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ข้ันตอน”ดวย
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ไดดีข้ึน 

 
 

  ลงชื่อ .................................................................. 
                      (นางสาวมยุรา  เรืองฉาย) 
          ตำแหนง ครู วิทยฐานะครชูำนาญการพิเศษ 
               ผูจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน 

           1 / ตุลาคม / 2564 
 
 

ความเห็นของผูอำนวยการสถานศึกษา 



PA 1/ส 

( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนำไปแกไข และเสนอ 

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

 
 
ลงชื่อ .................................................................... 
                (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

       1 / ตุลาคม / 2564 


