
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนวัดมหาการ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ที่ ศธ 04145.124/พิเศษ                                     วันที่   1 ตุลาคม  2564 
เรื่อง ส่งแบบข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2565          
จ านวน 1 ชุด 

          ด้วย ข้าพเจ้า นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ต าแหน่ง ครู ต าแหน่งเลขที่ 2422 กลุ่มสาระ          การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (เคมี)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
วัดมหาการ  อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้จัดท าแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9         ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดทราบแล้ว นั้น 

  ในการนี้  ข้าพเจ้าขอส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      มา
พร้อมด้วยหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบ 
      

ลงชื่อ                                                  
                          (นางสาวพัชรา  ยอดชุม) 

                           ต าแหน่ง ครู 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
      ลงชื่อ 
                                                            (นางสุภาพร  บุญทวี) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
                                          1 ตลุาคม 2564 
 

 
 



 
 

ค าน า 
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานส าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม        พ.ศ.2564 – 
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ได้เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ เพ่ือเป็นข้อตกลง แนวทางในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ดีของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  1. ภาระงาน 
  2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ครู  
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

ข้าพเจ้าจะน าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นี้ไปพัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาตนเองต่อไป ให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

        พัชรา  ยอดชุม 
                            ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ข้อมูลทั่วไปของผู้จัดท าข้อตกลง 1 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 1 
          1. ภาระงาน 1 
          2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  3 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนของผู้เรียน 14 
          1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 14 
          2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 14 
          3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 15 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ นางสาวพัชรา   นามสกุล  ยอดชุม   ต าแหน่ง ครู  
สถานศึกษา  โรงเรียนวัดมหาการ   สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  อัตราเงินเดือน 21,970 บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  ซึ่งเป็น

ต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 - รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
          จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
- รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
          จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 - รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - รายวิชาสังคมศึกษา    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 - รายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 - รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 - รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 - รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
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5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 - รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 - รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
6) ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม      จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห ์
7) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 - กิจกรรมชุมนุมการท าขนม    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์   
รวมชั่วโมงสอนทั้งหมดตามตารางท้ังหมด           จ านวน  27 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

     1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
   1) การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   2) การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   3) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 1) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 2) เจ้าหน้าที่งานพัสดุ     จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น     จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 1) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                    รวมชั่วโมงภาระงานทั้งหมด       จ านวน 38 ชั่วโมง/สัปดาห์  

     

 

 

 

 

 

 



 
 

  2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด 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 ้ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนา 
ผู้เรียนและการอบรมและพัฒนา  
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
- ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด และวิเคราะห์เนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 วิชาสังคม
ศึกษา วิชาการงานอาชีพ          
วิชาสุขศึกษาพลศึกษา วิชาศิลปะ 
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดมหาการ 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
- ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และ
หลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้น

 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและมี
ความรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การ
อ่าน การเขียน การ
คิดวิเคราะห์ 
สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 
 
 
 
- ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมรรถนะ
ที่ส าคัญตามหลักสูตร 

 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร



 
 

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) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและบริบทของ
โรงเรียน 
- ออกแบบการจัดการเรียนแบบเชิง
รุก (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ า
วิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) อย่างหลากหลายโดยเน้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่าน
กิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนมีการฝึกคิดวิเคราะห์ สรุปองค์
ความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ (Mind 
Mapping) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
ตามความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล 
- ผู้เรียนสามารถ
เรียนสามารถสรุป
องค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
- ผู้เรียนมีนิสัยไฝ่
เรียนรู้ มุ่งม่ันในการ
ท างานและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 

สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันใน
การท างานและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดีเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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) 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ 
- มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งการ
เรียนรู้โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
สถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น 
- จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้  
- มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ผลิตและหรือพัฒนาสื่อ 
 
 
1.5 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- รายงานการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
- มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมีความ
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนได้รับความรู้
จากการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย 
- น าผลการประเมิน
มาใช้ในการส่งเสริม
หรือปรับปรุง แก้ไข
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลเป็นไปตาม
ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของ
สถานศึกษา 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไป
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ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
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(โปรดระบุ) 
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(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 
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ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
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สูงขึ้น(โปรดระบุ) 
 
 
 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมส่งทักษะหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
- มีการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 
1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 
- มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

- 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ในด้านการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนได้รับการ
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ด้านสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาด้านสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
 
 
 

ตามค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรสูงขึ้นและ
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 
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ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น(โปรดระบุ) 
- จัดบรรยากาศห้องเรียนให้ได้
มาตรฐาน 
 
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน 
- มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เช่น กิจกรรมไปวัดวันธรรมสวนะ 
กิจกรรมบันทึกความดี  

 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชาการด าเนินการ
ตามระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่น 
ๆ ของสถานศึกษา และการ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 

2.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน เช่น 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล สมุด
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล (ปพ.6) แบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) แบบ
บันทึกคะแนน เป็นต้น 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ 
Google form และ โปรแกรม 
Microsoft Excel ในการจัดเก็บ
ข้อมูล และสรุปสารสนเทศในรูปแบบ
กราฟแท่ง และรายงานผลสะท้อน

 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเป็น
รายบุคคลตามข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง เป็นระบบ 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทั้งด้าน
วิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะการท างาน 
และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนได้รับทราบ
ผลการเรียนรู้หรือผล
การพัฒนาจาก

 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้
ผ่านการประเมิน SDQ, 
การเยี่ยมบ้าน กิจกรรม
โฮมรูม และกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามข้อมูลสารสนเทศที่
จัดท าขึ้น 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน



 
 

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) 
 กลับให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนทราบ

ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
- ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน โดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ด้วย 
Google form  และสรุปเป็น
สารสนเทศในรูปแบบแผนภูมิวงกลม 
ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านออนไลน์ 
การประเมิน SDQ ของนักเรียน และ
จัดกิจกรรมโฮมรูม เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อม  
- มีการแจ้งข้อมูลการเรียน  การส่ง
งาน ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนและ
ผู้ปกครองทราบผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น facebook messenger , Line 
กลุ่มเ Facebook ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ครูไหม เป็นต้น  
 
 
 
 

เอกสารสารสนเทศ
ต่างๆ 
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินหรือ
สามารถเข้ารับการ
เรียนซ่อมเสริมจน
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
- นักเรียนได้รับการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ
ดูแลทั้งด้านวิชาการ
นักเรียนได้รับการ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
- ผู้เรียนร้อยละ 80
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชา 
 
 
 
-  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้
ผ่านการประเมิน SDQ, 
การเยี่ยมบ้าน กิจกรรม
โฮมรูม และกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามข้อมูลสารสนเทศที่
จัดท าขึ้น 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
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ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น(โปรดระบุ) 
 
 
 
 
 
 
2.3 การปฏิบัติงานวิชาการและงาน
อ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยร่วมกับคุณครูในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สร้างสื่อและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ส าหรับ
ในการจัดการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
- ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนวัดมหาการ จัดท าเอกสาร
จัดซื้อ จัดจ้าง เอกสารพัสดุต่าง ๆ ให้
มีความถูกต้องตามระเบียบและเป็น
ระบบ 
- ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
- ผู้เรียนร้อยละ 80
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชา 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นตามค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
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สูงขึ้น(โปรดระบุ) 
- ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล จัดท าและรวบรวม
เอกสารให้เป็นระบบ 
2.4 การประสานงานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง และหรือสถาน
ประกอบการ 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียน 
- สร้างกลุ่ม line และ กลุ่ม 
facebook messenger ของผู้เรียน
และผู้ปกครอง ครูประจ าชั้นของแต่
ละห้องเรียน ส าหรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การติดตามงาน รวมถึง
ปัญหาต่างๆ ในการเรียน และ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือ
ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
- ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมี
ส่วนร่วม  

3.1 การพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
- มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ภาษาไทย และ

 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
จัดการเรียนสอนด้วย
สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่ทันสมัย

 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของสถานศึกษา 
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ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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สูงขึ้น(โปรดระบุ) 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
และการน าความรู้ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง  
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพ 
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้
ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และน า
ผลการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 

และมีความ
หลากหลาย 
- ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี
และเต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่ครูสร้างขึ้น 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ในด้านการเรียนรู้ 
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ในด้านการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และด้าน

- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ของครูใน
ระดับมากข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
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(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น(โปรดระบุ) 
 
 
 
 
 
3.3 น าความรู้ความสามารถที่ได้
จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีผลคุณภาพผู้เรียน 
- น าความรู้ความสามารถท่ีได้จาก
การพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย
การสร้าง สื่อ นวัตกรรมการ หรือ
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้วิชาการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ในด้านการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และด้าน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 

ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ร้อยละ 70 ของผู้เรียน
มีผลการประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 

 

 

 

 



 
 

หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการ

เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้จัดท า
ข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่ส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของ
รายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ งได้ โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง
สามารถประเมินไดต้ามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้  ของผู้ เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการ
เรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน ตามข้อตกลงเป็น
ส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้น (ท้ังนี้ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 6  

   1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
    เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีผลการประเมินเรื่องการ
เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าต่ า นักเรียนไม่เข้าใจการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และไม่สามารถเขียนสัญลักษณ์แทน
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง ส่งผลให้การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าไม่ถูกต้อง จากการศึกษาพบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดี
ยิ่งขึ้น กระต้นให้ผู้เรียนมีความอยากเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีทางด้านวิทยาศาสตร์ สร้างบรรยากาศที่ดี สนุกสนานภายใน
ชั้นเรียน ครูผู้สอนจึงจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทาย โดยการปรับประยุกต์ความรู้จากรูปแบบ     
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ส าหรับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
เรื่อง การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า โดยปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดมหาการ  

   2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
 การวางแผน (Plan) 
     1. วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 2. ศึกษาทฤษฎี แนวทางและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

(Active Learning) 
 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
 5. ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การเขียนแผนภาพ

วงจรไฟฟ้า 
 การปฏิบัติ (Do) 
 1. ครูผู้สอนน ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เรื่อง การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาแล้ว ไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมหาการ 

 การตรวจสอบ (Check) 
 1. ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เรื่องการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 



 
 

 2. ศึกษาข้อมูลตอบกลับของผู้ เรียน (Feedback)  ต่อการจัดกิจการเรียนรู้แบบเชิ งรุ ก          
(Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการเขียนแผนวงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 1. ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เรื่องการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  1.1 รวบรวมข้อมูลตอบกลับของผู้เรียน (Feedback) ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ

เชิงรุก (Active Learning)  
  1.2 น าประเด็นดังกล่าวเข้าสู่กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการพัฒนาตามประเด็น 
 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 
     - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมหาการ ร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์  
    - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมหาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าสูงขึ้น  
 

ลงชื่อ 
                 (นางสาวพัชรา  ยอดชุม) 
                       ต าแหน่ง คร ู

ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
1 ตุลาคม 2564 

 ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(    ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ 

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

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

ลงชื่อ 
                 (นางสาวสภุาพร  บุญทวี) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
                 1 ตุลาคม 2564 



 
 

 
 


