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โดย ดร.อนุศร หงษขุนทด ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียน…………………………….. สำนักงานพ้ืนท่ีการศึกษา…………………………. 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. .................... 

ระหวางวันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ............... ถึงวันท่ี.........เดอืน.....................พ.ศ. ....................... 

ผูจัดทำขอตกลง 

ชื่อ................................................นามสกุล...............................................ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สถานศึกษา................................................................................. สังกัด...................................................................... 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ............ อัตราเงินเดือน ...................... บาท  

 ประเภทหองเรียนที่จัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัดการ

เรียนรูจริง) 

  หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 

  หองเรียนปฐมวัย 

  หองเรียนการศึกษาพิเศษ 

  หองเรียนสายวิชาชีพ 

  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ขาพเจาขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ซ่ึงเปนตำแหนงท่ีดำรงอยูในปจจุบันกับผูอำนวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง  

  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

  ภาคเรียนท่ี 2/2564 

      1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน .................. ชั่วโมง/สัปดาหดังนี้ 

   กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห 

   กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห 

   กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห 

      1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู จำนวน .......................... ชั่วโมง/สปัดาห 

        1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน ............ ชั่วโมง/สัปดาห 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จำนวน ........................................ ชั่วโมง/สัปดาห 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 

      1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน .................. ชั่วโมง/สัปดาหดังนี้ 

   กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห 

   กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห 

PA1/ส 
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   กลุมสาระการเรียนรู/รายวชิา................................ จำนวน ............. ชัว่โมง/สัปดาห 

      1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู จำนวน .......................... ชั่วโมง/สปัดาห 

        1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน ............ ชั่วโมง/สัปดาห 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จำนวน ........................................ ชั่วโมง/สัปดาห 

  2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนงครู(ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดาน

วาจะดำเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินการดวยก็ได) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขอตกลง 
 ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน 

กับผูเรยีน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนท่ี

แสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

1. ดานการจัดการ
เรียนรู 
ลักษณะงานท่ีเสนอให
ครอบคลมุถึง การสราง
และหรือพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู การสรางและ
หรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลง
เรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจดัการ
เรียนรู การศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห 
เพ่ือแกปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู การจดั
บรรยากาศท่ีสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน และการ
อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของ
ผูเรยีน 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และภาคเรียนท่ี 
1/2565 
1. สรางและหรือพัฒนาหลักสูตรโดย
ริเร่ิมพัฒนารายวิชาและหนวยการ
เรียนรู วิชา............... รหัสวิชา
....................................และวิชา
............... รหัสวิชา.........................ให
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
และตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู ตาม
หลักสตูร บริบทของสถานศึกษา 
ผูเรยีน และทองถ่ิน เพ่ือแกปญหา
...........ในการจัดการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรยีนไดพัฒนาสมรรนะ และการ
เรียนรูเต็มตามศักยภาพสงผลให
คุณภาพการจัดการเรียนรูสูงข้ึน และ
เปนแบบอยางท่ีดีดวยการเผยแพรใน
เว็บไซตกลุมสาระ............... ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูสรางและ
หรือพัฒนาหลักสูตร (หรือ ดวยการ
เปนผูนำในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
................. (ตัวอยาง ในกลุม
ภาษาไทย) ในการสรางและหรือ
พัฒนาหลักสตูร)  
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู 
   2.1 ริเริ่มออกแบบการจัดการเรยีนรู
เชิงรุกท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญวิชา
............... รหัสวิชา...............................
จำนวน..............หนวย (ท้ังรายวิชา

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1) ผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
2) ผูเรียนมีทักษะตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
3) ผูเรียนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงคตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
4) ผูเรียนมสีมรรถนะตาม
คาเปาหมายของ
สถานศึกษา 
5) ผูเรียนมี................ตาม
คาเปาหมายท่ีกำหนด
(เขียนผลลัพธ 
(Outcomes) ตาม
ประเด็นทาทายท่ีผูสอน
กำหนดเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1) ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
........มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผานเกณฑตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
2) ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
........มีทักษะตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
3) ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
........ผานคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามคาเปาหมาย
ของสถานศึกษา 
4) ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
........มสีมรรถนะตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
5) ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
........มี..........ตามคา
เปาหมายท่ีกำหนด (เขียน
ผลลัพธ (Outcomes) ตาม
ประเด็นทาทายท่ีผูสอน
กำหนดเอง) 
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สอนตามปกติ)และวิชา............... รหัส
วิชา.........................จำนวน..............
หนวย (ท้ังรายวิชาสอนตามปกติ) โดย
จัดทำแผนการจัดการเรยีนรู ท่ีเนน
ผูเรยีนเปนสำคัญ และพัฒนาคณุภาพ
การจัดการเรยีนรูใหสูงข้ึน เพ่ือให
ผูเรยีนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ
ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค  และสมรรถนะท่ีสำคญั ของ
หลักสตูรกลุมสาระ.............. 
    2.2 คิดคนการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเชิงรุกโดยใชรูปแบบ.............
(รูปแบบการเรียนการสอนท่ีตองการ) 
ในวิชา............... รหสัวิชา...................
หนวยท่ี..................เพ่ือแกปญหา
..............(ประเด็นทาทายของครู) ให
ผูเรยีนสามารถมีกระบวนการคิด และ
คนพบองคความรูดวยตนเอง สรางแรง
บันดาลใจ 
    2.3 เปนแบบอยางท่ีดีดวยการ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ............... 
ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู  (หรือ ดวยการเปนผูนำในกลุม
ชุมชนทางวิชาชีพ.............. (ตัวอยาง 
ในกลุมภาษาไทย) ในการออกแบบ
การจัดการเรยีนรู) 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู 
    3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการ
ริเริม่ การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) วิชา........... รหัสวิชา.........
และวิชา............... รหัสวิชา.............
โดยจดักิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก โดย
สงเสริมใหเกิดกิจกรรมทำงานรวมกัน 
สงเสริมกระบวนการคดิ และคนพบ
องคความรูดวยตนเอง 
    3.2 ริเริ่ม คิดคน และพัฒนา
นวัตกรรม สำหรับการจดักิจกรรมการ
เรียนรูเชิงรุกโดยใชวิธีการสอนแบบ
.............(รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ตองการ) ในวิชา........ รหัสวิชา...........
หนวยท่ี.................. และจัดทำ
แผนการจดัการเรียนรูเชิงรุก ท่ีเนน
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ผูเรยีนเปนสำคัญ เพ่ือแกปญหา..........
(ประเด็นทาทายของครู) ในการจดัการ
เรียนรู เพ่ือสงเสริมผูเรยีนไดพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีการเรียนรู และ
ทำงานรวมกัน เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ และคนพบองค
ความรูดวยตนเอง และสรางแรง
บันดาลใจใหผูเรยีน 
3.3 เปนแบบอยางท่ีดีดวยการเผยแพร
ในเว็บไซตกลุมสาระ............... ในการ
ออกแบบการจัดการรียนรู  (หรือ ดวย
การเปนผูนำในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
............ (ตัวอยาง ในกลุมภาษาไทย) 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู) 
4. สรางและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู 
ริเริม่ คิดคน พัฒนา.............(ตัวอยาง 
ปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียนออนไลน
ดวย Google Classroom)  และ
พัฒนาแหลงเรียนรู………. (ตัวอยาง 
เว็บไซตรายวิชา ดวย Google Sites) 
ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูเชิง
รุกโดยใชวิธีการสอนแบบ.............
(รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ตองการ) ในวิชา............... รหสัวิชา
..............หนวยท่ี.............เพ่ือแกปญหา
.............(ประเด็นทาทายของครู) ใน
การเรียนรูของผูเรียน ใหมีทักษะการ
คิด และสามารถสรางนวัตกรรมได 
และเปนแบบอยางท่ีดีดวยการเผยแพร
ในเว็บไซตกลุมสาระ............... ในการ
ออกแบบการจัดการรียน
รู  (หรือ ดวยการเปนผูนำในกลุม
ชุมชนทางวิชาชีพ............ (ตัวอยาง ใน
กลุมภาษาไทย) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู) ในการสรางและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรู 

(**ในการสราง และหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรยีนรู 

สามารถเลือกทำอยางใดอยางหน่ึง 
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เพ่ือสอนท้ังรายวิชา หรือเฉพาะเรือ่งท่ี
จะทาทายก็ได)  

5. วัดและประเมนิผลการเรียนรู  
   5.1 ริเริ่ม คิดคนและพัฒนารูปแบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
สภาพจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรยีนรู ดวยวิธีการสรางเครื่องมือ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
โดยใช Google form ท่ีสอดคลองกับ
ภาระงานท่ีมอบหมาย วิชา............... 
รหัสวิชา....................................จำนวน
..............หนวย (ท้ังรายวิชาสอน
ตามปกติ) และวิชา............... รหสัวิชา
....................................จำนวน
..............หนวย (ท้ังรายวิชาสอน
ตามปกต)ิ  ดังน้ี 
1) พัฒนาเครื่องมือวัด ดังน้ี 
   1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
(กลางภาค/ปลายภาค) 
   1.2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิประจำหนวย
การเรยีนรู 
2) พัฒนาเครื่องมือประเมิน ดังน้ี 
   2.1 แบบประเมินทักษะ................... 
   2.2 แบบประเมินทักษะการอานคิด
วิเคราะห และเขียน 
   2.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
   2.4 แบบประเมินสมรรถนะ 
   2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทำงานกลุม 
5.2 ทำการวัดและประเมินผลให
ผูเรยีนไดรับพัฒนาการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง ประเมินผลการเรียนรู ดวย
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 
(Rubrics) โดยใช Google formและ
นำผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู มาใชเพ่ือแกปญหา..................
(ประเด็นทาทายของครู) ในวิชา.......... 
รหัสวิชา..............หนวยท่ี...................
เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 
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   5.3 เปนแบบอยางท่ีดีดวยการ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ............... 
ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู (หรือ ดวยการเปนผูนำในกลุม
ชุมชนทางวิชาชีพ......... (ตัวอยาง ใน
กลุมภาษาไทย) ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู) 
6. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และ
หรือวิจัย โดยมีการศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห  
   6.1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 
รายวิชาและหนวยการเรียนรูวิชา....... 
รหัสวิชา..............หนวยท่ี............. เพ่ือ
แกปญหา...............................(ประเด็น
ทาทายของครู)  ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด หรือ
ผลการเรยีนรู ตามหลักสูตร บริบท
ของสถานศึกษา 
   6.2 นำผลมาใชในการแกปญหา
...............................(ประเด็นทาทาย
ของครู) ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเชิงรุกท้ังในหองเรียนปกติ 
และหองเรยีนออนไลน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน 
   6.3 ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน (หัวขอตาม
ประเด็นทาทายของครู) ดังน้ี 
   1) รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
   2) กระบวนการเรียนรูแบบ ............ 
   3) การเรียนรูโดยใช Google 
Workspace for Education 
   4) นวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมใน การจดัการเรียนรู 
   6.4 เปนแบบอยางท่ีดีดวยการ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ............... 
ในรื่องของศึกษา วิเคราะห และ
สังเคราะหเพ่ือแกปญหา (หรือ ดวย
การเปนผูนำในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
................. (ตัวอยาง ในกลุม
ภาษาไทย) ในเรื่องของศึกษา 
วิเคราะห และสังเคราะหเพ่ือ
แกปญหา) 
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7. จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน 
   ริเริ่ม คิดคน และพัฒนาการจัด
บรรยากาศ ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
ความแตกตางผูเรยีนเปนรายบุคคล 
สามารถแกปญหา...............................
(ประเด็นทาทายของครู) การเรยีนรู
ของผูเรียน และสรางแรงบันดาลใจ
สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหเกิด
กระบวนการคดิ ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทำงาน ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี และเปนแบบอยางท่ีดี
ดวยการเผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ
............... ในเรื่องของการจัด
บรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลย ี(หรือ ดวยการเปนผูนำใน
กลุมชุมชนทางวิชาชีพ
................. (ตัวอยาง ในกลุม
ภาษาไทย) ในเรื่องการจัดบรรยากาศ
ท่ีสงเสรมิและพัฒนาผูเรียนเรียนรูและ
นวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี) 
8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี
ของผูเรียน 
    8.1 อบรมและพัฒนาคณุลักษณะท่ี
ดีของผูเรียน โดย รเิริ่ม คดิคนและ
พัฒนาวิธีการอบรม และพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผูเรียนจาก
โครงการ.....(เชน โรงเรียนวิถี
พุทธ) เพ่ือการอบรมบมนิสยัของ
ผูเรยีนวิชา......... รหัสวิชา...........
หนวยท่ี.................. โดยคำนึงถึงความ
แตกตางของผูเรยีนเปนรายบุคคล เพ่ือ
แกปญหา...............................(ประเด็น
ทาทายของครู)  และพัฒนาผูเรียน 
ดังน้ี 
   - มีการอบรมรมบมนิสัยใหผูเรียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
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   - จัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค 
เชน โรงเรียนวิถีพุทธ 
   8.2 เปนแบบอยางท่ีดีดวยการ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ............... 
ในเรื่องของการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน (หรือ ดวย
การเปนผูนำในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
................. (ตัวอยาง ในกลุม
ภาษาไทย) ในเรื่องการอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน) 

2. ดานการสงเสริมและ
สนับสนุน  
การจัด 
การเรียนรู  
ลักษณะงานท่ีเสนอให
ครอบคลมุถึงการจัดทำ
ขอมูลสารสนเทศของ
ผูเรยีนและรายวิชา การ
ดำเนินการตามระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการ 
และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา และการ
ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองภาคเีครือขาย 
และหรือสถาน
ประกอบการ 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และภาคเรียนท่ี 
1/2565 
1. จัดทำขอมูลสารสนเทศของผูเรียน
และรายวิชา 
   1.1 จัดทำขอมูลสารสนเทศของ
ผูเรยีนและรายวิชา โดยริเริ่ม คดิคน
และพัฒนาเว็บไซตรายวิชาดวย 
Google Site (หรือแฟมรายงาน) เพ่ือ
การจัดทำ และรายงานขอมูล
สารสนเทศของผูเรียนในวิชา............... 
รหัสวิชา..................และวิชา............... 
รหัสวิชา.........................ใหมีขอมลู
เปนปจจุบัน เพ่ือใชในการสงเสริม
สนับสนุนการเรยีนรู แกไขปญหาและ
พัฒนาคุณภาพผูเรยีน  
   1.2 มีการจัดทำขอมูลสารสนเทศ
ของผูเรยีนเปนรายบุคคล โดยมีขอมูล
เปนปจจุบัน ดังน้ี  
   - แบบ ปพ.5 , ปพ.6 
   - แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
   - แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
   - แบบบันทึกการอาน คิด วิเคราะห 
เขียน 
   - แบบประเมินสมรรถนะสำคญัของ
ผูเรยีน 
   - แบบบันทึกการสอนซอมเสริม
นักเรียน 
   - แบบบันทึกการใชแหลงเรียนรู
ภายในและภายนอกโรงเรยีน 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1. นักเรียนไดรับการ
สนับสนุน ชวยเหลือดูแล
ท้ังดานวิชาการและ
สงเสริมลักษณะนิสัย 
อันพึงประสงครวมท้ัง
ทักษะและสมรรถนะ
สำคัญผูเรียน 
2. นักเรียนไดรับการแกไข
หรือพัฒนาท้ังดานวิชาการ 
ลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงครวมท้ังทักษะ 
และสมรรถนะสำคัญ
ผูเรยีน 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1. ผูเรียนไมเกินรอยละ 3   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ไมพึงประสงค 
 (เกรด 0, มผ. , มส.) 
2. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
.................. มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชา...........
ไมนอยกวาคะแนนเฉลีย่ 
รอยละ................ตามคา
เปาหมายสถานศึกษา 
3. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
.............. ผานเกณฑการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสตูรใน
ระดับดีข้ึนไป 
4. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 
.............. ผานเกณฑการ
ประเมินทักษะ และ
สมรรถนะสำคัญผูเรียนใน
ระดับ..........ข้ึนไป 
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   - แบบบันทึกการวิเคราะหผูเรยีน
รายบุคคล 
   - แบบบันทึกผลกิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน 
2. จัดทำระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  
   2.1 ใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผูเรยีนรายบุคคล ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด เพ่ือจัดทำระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดย ในรายวิชา........ รหสัวิชา
..............และวิชา............... รหัสวิชา
.......................... และประสานความ
รวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือ
พัฒนาและแกไขปญหาผูเรยีน โดย
จัดทำชองทางการเผยแพรโดยพัฒนา
เว็บไซตรายวิชาดวย Google Site 
เพ่ือการจัดทำ และรายงานขอมูล
สารสนเทศผลการประเมินผูเรยีนตอ
ผูปกครองรายบุคคล เพ่ือการาง
แผนพัฒนาผูเรียนรวมกัน 
   2.2 ริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรม
เชิงสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยจดั
กิจกรรม................(ตัวอยาง เชน การ
สรางแรงบันดาลใจ 6 Step 
Inspiration Model) ในวิชา............... 
รหัสวิชา................หนวยท่ี.................. 
เพ่ือแกปญหา...............................
(ประเด็นทาทายของครู) เพ่ือพัฒนา 
และแกไขปญหาผูเรยีน 
   2.3 เปนแบบอยางท่ีดีดวยการ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ............... 
ในเรื่องของการจัดทำระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน (หรือ ดวยการเปน
ผูนำในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
.......... (ตัวอยาง ในกลุมภาษาไทย) ใน
เรื่องการจัดทำระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน) 
3. รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงาน
อ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั
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คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบ
หรือแนวทางการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังน้ี 
   - รวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งาน อ่ืน ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   - รวมกิจกรรมการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
   - รวมกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
   - รวมกิจกรรมการจัดทำ SAR 
   โดยมีรปูแบบ................เพ่ือการ
ดำเนินการ และ/หรือแนวทาง.......
(ตัวอยาง ดวยการพัฒนาเว็บไซต
รายวิชาโดยใช Google Sites) เพ่ือ
การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
เปนแบบอยางท่ีดีดวยการเผยแพรใน
เว็บไซตกลุมสาระ............... ในเรื่อง
ของการรวมปฏิบัติงานทางวิชาการ 
และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา (หรือ ดวยการเปนผูนำ
ในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
................. (ตัวอยาง ในกลุม
ภาษาไทย) ในเรื่องการรวมปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา) 
4. ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและภาคีเครือขาย เพ่ือ
รวมแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน
และเปนแบบอยางท่ีดี 
   4.1 ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง ภาคเีครือขาย และหรอื
สถานประกอบการ เพ่ือรวมกัน
แกปญหา..........................(ประเดน็ทา
ทายของครู) และพัฒนาผูเรียน ดังน้ี  
   - การมีสวนรวมในชุมชนการเรยีนรู
ทางวิชาชีพ 
   - ประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง ภาคเีครือขาย และหรอื
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สถานประกอบการ เพ่ือรวมกันแกไข
ปญหาและพัฒนา ผูเรียน  
   - รวมกิจกรรมประชุมผูปกครอง 1 
ครั้ง/ภาคเรียน  
   - จัดใหมีชองทางในการ
ติดตอสื่อสารกับผูปกครองและภาคี
เครือขาย เปนตน 
    4.2 เปนแบบอยางท่ีดีดวยการ
เผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ............... 
ในเรื่องของการประสานความรวมมือ
กับผูปกครองและภาคเีครือขาย เพ่ือ
รวมแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนและ
เปนแบบอยางท่ีดี (หรือ ดวยการเปน
ผูนำในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
................. (ตัวอยาง ในกลุม
ภาษาไทย) ในเรื่องการประสานความ
รวมมือกับผูปกครองและภาคี
เครือขาย เพ่ือรวมแกไขปญหาและ
พัฒนาผูเรียนและเปนแบบอยางท่ีดี) 

3. ดานการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 
ลักษณะงานท่ีเสนอให
ครอบคลมุถึง การพัฒนา
ตนเองอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง การมีสวน
รวมในการแลกเปลีย่น
เรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู 
และการนำความรู
ความสามารถ ทักษะท่ีได
จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู 
การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และภาคเรียนท่ี 
1/2565 
1. พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู ทักษะ การใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรูใน
เน้ือหาวิชาและวิธีการสอน โดยจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID 
PLAN) ปงบประมาณ ......... พัฒนา
ตนเองดวยรูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลาย  เชน 
   - พัฒนาทักษะการใชภาษาไทย 
   - พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
   - พัฒนาการใชเทคโนโลย ี
   รวมถึงพัฒนาตนเองในดาน
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรูใน
เน้ือหาวิชาและวิธีการสอนท่ีเก่ียวของ
กับการแกปญหา...............................
(ประเด็นทาทายของครู)  และเปน
แบบอยางท่ีดีดวยการเผยแพรใน
เว็บไซตกลุมสาระ............... ในเรื่อง
ของการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง  (หรือ ดวยการเปนผูนำ

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1. นักเรียนไดรับการ
แกปญหา................หรือ
พัฒนาในดานการเรยีนรู
จำนวน.......หนวย(หรือใน
หนวยท่ี............)  
2. นักเรียนไดรับการ
แกปญหา................หรือ
พัฒนาทักษะ........ 
3. นักเรียนไดรับการ
แกปญหา................หรือ
พัฒนาดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
4. นักเรียนไดรับการการ
แกปญหา................หรือ
พัฒนาดานสมรรถนะ
สำคัญผูเรียน 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ
ภาคเรียนท่ี 1/2565 
1. นักเรียนรอยละ 
..................ไดรับการ
แกปญหา................หรือ
พัฒนาในดานการเรยีนรู
จำนวน.......หนวย(หรือใน
หนวยท่ี............) ตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
2. นักเรียนรอยละ 
..................ไดรับการ
แกปญหา................หรือ
พัฒนาทักษะ........ตามคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
3. นักเรียนรอยละ 
..................ไดรับการ
แกปญหา................หรือ
พัฒนาดานคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามคาเปาหมาย
ของสถานศึกษา 
4. นักเรียนรอยละ 
..................ไดรับการการ
แกปญหา................หรือ
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ในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
................. (ตัวอยาง ในกลุม
ภาษาไทย) ในเรื่องการพัฒนาตนเอง
อยางเปนระบบและตอเน่ือง) 
2. มีสวนรวม และเปนผูนำในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูทางวิชาชีพ โดย
สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ดวย
การเปนผูนำในกลุมชุมชนทางวิชาชีพ
.............. (ตัวอยาง ในกลุมภาษาไทย) 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับกลุม
สาระ.....................  และหรือระดบั
โรงเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมสำหรบั
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก................
(ตัวอยาง เชน การสรางแรงบันดาลใจ 
6 Step Inspiration Model) ) ใน
วิชา............. รหสัวิชา.............หนวยท่ี
.................. สำหรับใชแกปญหา
...............................(ประเด็นทาทาย
ของครู)  .และเปนแบบอยางท่ีดีดวย
การเผยแพรในเว็บไซตกลุมสาระ
............... ในเรื่องของการมีสวนรวม 
และเปนผูนำในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ทางวิชาชีพ  (หรือ ดวยการเปนผูนำใน
กลุมชุมชนทางวิชาชีพ......... (ตัวอยาง 
ในกลุมภาษาไทย) ในเรื่องการมสีวน
รวม และเปนผูนำในการแลกเปลีย่น
เรียนรูทางวิชาชีพ) 
3. นำความรู ความสามารถ ทักษะท่ี
ไดจากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
มาใชในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู 
โดยการพัฒนา.............(ตัวอยาง 
ปรับเปลีย่นรูปแบบการเรียนออนไลน
ดวย Google Classroom) และ
พัฒนาแหลงเรียนรู………. (ตัวอยาง 
เว็บไซตรายวิชา ดวย Google Sites) 
ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูเชิง
รุก โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
.............(รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ตองการ) ในวิชา............... รหสัวิชา
.............หนวยท่ี............เพ่ือแกปญหา
...............................(ประเด็นทาทาย
ของครู)  ท่ีสงผลตอคณุภาพผูเรยีน 

 
 

พัฒนาดานสมรรถนะสำคญั
ผูเรยีนตามคาเปาหมายของ
สถานศึกษา 
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หมายเหตุ  

1. รูปแบบการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน. ตามแบบใหเปนไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรู
ของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูอำนวยการสถานศึกษา และขาราชการครูผูจัดทำ
ขอตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลักที่สงผล
โดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวมของ
รายวิชาหลักท่ีทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได โดยจะตอง
แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามขอตกลง
สามารถประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสำคัญกับผลลัพธการเรียนรู  ของผู เร ียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน ผลการพัฒนา
งานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการ
เรียนรูในบริบทของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปน
สำคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร  
 
สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน  

 ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน ของผูจัดทำขอตกลง ซึ่งปจจุบันดำรง
ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การริเริ่ม พัฒนา 
การจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการ
พัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกวาได)  
   ประเด็นทาทาย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามคาเปาหมายสถานศึกษาท่ีกำหนด โดยใชวิธีการสอนแบบ.......... วชิา........................ รหัสวิชา.........................

ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี................ ภาคเรียนท่ี............ปการศึกษา .......... 

 

 

 

และเปนแบบอยางท่ีดีดวยการเผยแพร
ในเว็บไซตกลุมสาระ............... ในเรื่อง
ของการนำความรู ความสามารถ 
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพ มาใชในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู (หรือ ดวยการเปนผูนำในกลุม
ชุมชนทางวิชาชีพ................. (ตัวอยาง 
ในกลุมภาษาไทย) ในเรื่องกานำความรู 
ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนาตนเอง และวิชาชีพ มาใชในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู) 



ตัวอยางการเขียนแบบขอตกลงในการพฒันางาน (PA) สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู วทิยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โดย ดร.อนุศร หงษขุนทด ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

 1. สภาพปญหาของผูเรียนและการจัดการเรียนรู  

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

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

 2. วิธีการดำเนินการใหบรรลุผล  

   2.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู..........................

โดยใชวิธีการสอนแบบ.......... วิชา........................ รหัสวิชา.........................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี................ ภาคเรียนท่ี

............ปการศึกษา ..........ตามมาตรฐานการเรียนรูแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 

      2.2 ออกแบบการเรียนรู และนวัตกรรมแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนรู..........................

โดยใชวิธีการสอนแบบ.......... 

   2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์กอนเรียนเรียนทุกหนวยการเรียนรู  

     2.4 ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแผนท่ีวางไว 

   2.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรียนกิจกรรมการเรียนรู..........................โดยใชวิธกีารสอนแบบ.......... 

วิชา........................ รหัสวิชา.........................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี................ ภาคเรียนท่ี............ปการศึกษา ..........

ของผูเรียนและวิเคราะหสรุปผล 

 3. ผลลัพธการพัฒนาท่ีคาดหวัง  

   3.1 เชิงปริมาณ         
  3.1.1 นักเรียนท่ีเรียนวิชา........... รหัสวชิา .............ไมนอยกวารอยละ ...............มีผลสัมฤทธิ์ (K) 

ทางการเรียนสูงกวาคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไมนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรอยละ ................ 
           3.1.2 นักเรียนท่ีเรียนวิชา............. รหัสวชิา..............ไมนอยกวารอยละ.............ผานเกณฑการ
ประเมินสมรรถนะการคิด (C) และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) ในการเรียนรู..................ไมนอยกวารอยละ
....................ทุกแผนการจัดการเรียนรู 
           3.1.3 นักเรียนท่ีเรียนวิชา............................ รหัสวชิา....................มีผลงาน/ชิ้นงานท่ีสะทอน (P) 
ความคิดสรางสรรคและสรางองคความรูดวยตนเองอยางนอย 1 ชิ้นงาน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

             3.2.1 แผนการจัดการเรียนท่ีสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ..................ทีใชสอนวิชา........................... 
รหัสวิชา.................ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี .................. มีคุณภาพในระดับ...........ข้ึนไปทุกแผนการจัดการเรียนรู (K) 
             3.2.2 นักเรียนเปนผูใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน เกิดทักษะและกระบวนการ............................... 
คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) ในการเรียนรู............................ และคนพบองคความรูหรือสรุปองคความรูดวย
ตนเอง (C,P) 
    3.2.3 นักเรียนท่ีเรียนวิชา............................ รหัสวชิา....................มีผลงาน/ชิ้นงานท่ีสะทอน (P) 
ความคิดสรางสรรคและสรางองคความรูดวยตนเอง 
 
              
 
   



ตัวอยางการเขียนแบบขอตกลงในการพฒันางาน (PA) สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู วทิยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โดย ดร.อนุศร หงษขุนทด ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

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

               (.......................................................................) 

       ตำแหนง................................................................... 

              ผูจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน 

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

 

ความเห็นของผูอำนวยการสถานศึกษา 

 (  ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

 (  ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนำไปแกไข และเสนอเพ่ือพิจารณา

อีกครั้ง ดังนี้  

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

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

 

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

            (.........................................................................) 

      ตำแหนง................................................................... 

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


