
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   บันทึกข้อความ บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนสวีวิทยา อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร             โทร.  0-7753-1217 

ที ่                                                       วนัที ่                       
เรื่อง  ส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 
   ตามที่โรงเรียนสวีวิทยา ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 นั้น 
 

   ข้าพเจ้า .......................................................  ต าแหน่ง ................ วิทยฐานะ ........................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................................................  ขอส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)           
ประจ าปงีบประมาณ 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 
........................................................................... 
......................................................... .................. 
 

          ลงชื่อ..................................................... 
  (นายก าพล ชุ่มจันทร์) 

    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
 

  ลงชื่อ............................................................. 
         (..........................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................ 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้......................................... 
........................................................................... 
......................................................... .................. 
 

          ลงชื่อ..................................................... 
(......................................................) 

 

ความเห็นหัวหน้างานบุคคล 
......................................................................... .. 
......................................................... .................. 
 

     ลงชื่อ..................................................... 
           (นางพัลลภา ขวัญพะงุ้น) 

 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
.............................................................................
............................................................................ 
       
      ลงชื่อ..................................................... 

   (นายทนง ชีวะประไพ) 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง        

   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
 



แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที ่1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
 

 ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ..............................................นามสกุล..................................................................ต าแหน่ง ครู  
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด.................................................... 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ................ อัตราเงินเดือน ...................บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  
 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานต าแห่งครู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็น

ต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(จ านวนคาบให้เทียบเป็นชั่วโมง เช่น  10 คาบ เท่ากับ 9.17 ชั่วโมง) 

       ฯลฯ   
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 (1.2 – 1.4 ให้นับชั่วโมงตามประกาศโรงเรียนสวีวิทยา เรื่อง การก าหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานสนองนโยบายและ
จุดเน้น ลงวันที่  21 กันยายน 2564) 

 

PA ๑/ส 



 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (คาดการณ์) 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(จ านวนคาบให้เทียบเป็นชั่วโมง เช่น  10 คาบ เท่ากับ 9 ชั่วโมง 10 นาท)ี 

       ฯลฯ   
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
(1.2 – 1.4 ให้นับชั่วโมงตามประกาศโรงเรียนสวีวิทยาเรื่องการก าหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนรู้และสนองนโยบายและจุดเน้น ลงวันที่  21 กันยายน 2564) 
 
2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ

ด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนและการอบรมและพัฒนา  

   



 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชาการด าเนินการตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงานวิชาการ
และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา และการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
 
 

   

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการน าความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง  
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้  

   

   
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูผู้จัดท าข้อตกลง 



2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได ้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
ส่วนที ่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการ
พัฒนามากข้ึน (ทั้งนี้ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง........................................................................................................... .............. 
.............................................................................................. .............................................................................. 

   1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
    ............................................................................................................................. ............................ 

................................................................................................................................... .......................................... 
   2. วธิีการด าเนินการให้บรรลุผล 
    ............................................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... ...................................................................... 
   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 

   ............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ......................................……… 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   .............................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................……… 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
      (.........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 

ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
1  ตุลาคม  2564 

  



 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(  ) ไม่เหน็ชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ 

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

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

ลงชื่อ.................................................................... 
                 (นายทนง  ชีวะประไพ)                     
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

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



แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที ่1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
 

 ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ..............................................นามสกุล...........................................  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด................................... ...................  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  
 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานต าแห่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(จ านวนคาบให้เทียบเป็นชั่วโมง เช่น  10 คาบ เท่ากับ 9.17 ชั่วโมง) 

       ฯลฯ   
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 (1.2 – 1.4 ให้นับชั่วโมงตามประกาศโรงเรียนสวีวิทยา เรื่อง การก าหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานสนองนโยบายและ
จุดเน้น ลงวันที่  21 กันยายน 2564) 

 

PA 1/ส 



 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (คาดการณ์) 
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(จ านวนคาบให้เทียบเป็นชั่วโมง เช่น  10 คาบ เท่ากับ 9 ชั่วโมง 10 นาท)ี 

       ฯลฯ   
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
(1.2 – 1.4 ให้นับชั่วโมงตามประกาศโรงเรียนสวีวิทยาเรื่องการก าหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนรู้และสนองนโยบายและจุดเน้น ลงวันที่  21 กันยายน 2564) 

 
 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนและการอบรมและพัฒนา  

   



 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการและงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 
 

   

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการน าความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง  
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้  

   

  
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูผู้จัดท าข้อตกลง 



2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได ้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
ส่วนที ่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครู
ช านาญการ คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการ
ปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง......................................................................................................... ................ 
.............................................................................................. .............................................................................. 

   1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ................................................ 
   2. วธิีการด าเนินการให้บรรลุผล 
    ................................................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... .................................................. 
   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 

   ............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ......................................……… 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   ....................................................................... ...................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................……… 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
      (.........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 

ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
1  ตุลาคม  2564 



ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ 

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

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

ลงชื่อ.................................................................... 
                 (นายทนง  ชีวะประไพ)                     
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

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



แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที ่1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 
 

 ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ..............................................นามสกุล......................................  ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด................................... ...................  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  
 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานต าแห่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ

พิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(จ านวนคาบให้เทียบเป็นชั่วโมง เช่น  10 คาบ เท่ากับ 9.17 ชั่วโมง) 

       ฯลฯ   
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 (1.2 – 1.4 ให้นับชั่วโมงตามประกาศโรงเรียนสวีวิทยา เรื่อง การก าหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานสนองนโยบายและ
จุดเน้น ลงวันที่  21 กันยายน 2564) 

 

PA 1/ส 



 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  (คาดการณ์) 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จ านวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
(จ านวนคาบให้เทียบเป็นชั่วโมง เช่น  10 คาบ เท่ากับ 9 ชั่วโมง 10 นาท)ี 

       ฯลฯ   
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
(1.2 – 1.4 ให้นับชั่วโมงตามประกาศโรงเรียนสวีวิทยาเรื่องการก าหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนรู้และสนองนโยบายและจุดเน้น ลงวันที่  21 กันยายน 2564) 

 
2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ

ด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนา 
ผู้เรียนและการอบรมและพัฒนา  

   



 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การด าเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการและงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 
 

   

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการน าความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง  
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้  

   

  
 
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูผู้จัดท าข้อตกลง 



2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได ้
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
ส่วนที ่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึง
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง........................................................................................................... .............. 
.............................................................................................. .............................................................................. 

   1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ................................................ 
   2. วธิีการด าเนินการให้บรรลุผล 
    .................................................................................................................................................. ....... 

............................................................................................................................. ............................................... 
   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 

   ............................................................................................................................. ................ 
................................................................................................................................................. ..................……… 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   ........................................................................................... .................................................. 

............................................................................................................................. ......................................……… 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
      (.........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 

ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
1  ตุลาคม  2564 



 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอ 

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

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

ลงชื่อ.................................................................... 
                 (นายทนง  ชีวะประไพ)                     
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสวีวิทยา 

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






