
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 
 

 ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ  นางฐาลินี  นามสกุล   หมีหมะ    ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ - 
สถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1   อัตราเงินเดือน  19,380 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  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ีก.ค.ศ. ก าหนด   
   1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน  37  ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         1) กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  
   - รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   - รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   - รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

            2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     - รายวิชาสังคมศึกษา   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     - รายวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     - รายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

         3) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   - รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

    จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         4) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ  

  - รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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           5) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     - รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์                 
 - รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
       จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

       6) ชัว่โมงสอนซ่อมเสริม      จ านวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
       7) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมชุมนุมการท าขนม     จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
           รวมชั่วโมงสอนทั้งหมดตามตารางทั้งหมด    จ านวน 29 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

        1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   จ านวน 5 ช่ัวโมง/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) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 1) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้     จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
รวมชั่วโมงภาระงานทั้งหมด         จ านวน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

 
 

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 ้ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ 
ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร  
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
  
การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์  
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม
และพัฒนา 
ผู้เรียนและการอบรมและ
พัฒนา  
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

1.1 การสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร 
- ศึกษาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
วิเคราะห์เนื้อหา
จุดประสงค์การเรียนรู้  
วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
วิชาสังคมศึกษา วิชาการ
งานอาชีพ  วิชาสุขศึกษา
พลศึกษา วิชาศิลปะ วิชา
ภาษาอังกฤษ              
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) และ
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดมหาการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและมีความรู้
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ การอ่าน 
การเขียน การคิด
วิเคราะห์ สมรรถนะ
ส าคัญผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
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) 

1.2 ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
- ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) และ
หลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและบริบทของ
โรงเรียน 
- ออกแบบการจัดการ
เรียนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ
ประจ าวิชา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร 
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
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) 

1.3 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
- การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในรูปแบบ Active 
Learning อย่าง
หลากหลายโดยเน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน 
โดยให้มีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด 19 
1.4 สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ 
- มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งการ
เรียนรู้โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานศึกษาและ
บริบทของท้องถิ่น 
- จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้  

 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
ตามความแตกต่างของ
แต่ละบุคคล 
- ผู้เรียนสามารถเรียน
สามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีความ
หลากหลาย 
 
-ผู้เรียนได้รับความรู้
จากการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน
อย่าเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
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) 

- มีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตและ
หรือพัฒนาสื่อ 
 
 
1.5 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
- มีการรายงานการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผล 
- มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  
- มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 
 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
- มีการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
ประเมินผลการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและ
หลากหลาย 
- น าผลการประเมินมา
ใช้ในการส่งเสริมหรือ
ปรับปรุง แก้ไขการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาใน
ด้านการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนได้รับการการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบการ
วัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง



 
 

 
 

 
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) 

- มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมส่ง
ทักษะหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
- มีการพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 
1.7 การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
- มีการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิด ทักษะ
การท างาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี 
 - จัดบรรยากาศห้องเรียน
ให้ไดม้าตรฐาน 
 
1.8 อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของ
ผู้เรียน 
- ทีการจัดอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอัน

- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ด้านสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาด้านสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ

ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรสูงขึ้นและ
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะ



 
 

 
 

 
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) 

พึงประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เช่น กิจกรรมไปวัดวัน
ธรรมสวนะ กิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ  
 

อันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทย 
 
 
 
 

อันพึงประสงค์ในระดับ
ดีขึ้นไป 

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึง 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชาการ
ด าเนินการตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืน 
ๆ ของสถานศึกษา และการ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

2.1 การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนที่ได้รับ
มอบหมายเป็นที่ปรึกษา
เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียน เช่น แบบ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
สมุดรายงานผลการพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
แบบบันทึกคะแนน เป็น
ต้น 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 พร้อมทั้งสรุปข้อมูล
สารสนเทศและรายงานผล

 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือเป็น
รายบุคคลตามข้อมูล
สารสนเทศอย่างทั่วถึง 
เป็นระบบ 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทั้งด้าน
วิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะการท างาน และ
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
- ผู้เรียนได้รับทราบผล
การเรียนรู้หรือผลการ
พัฒนาจากเอกสาร
สารสนเทศต่างๆ 
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหรือสามารถ
เข้ารับการเรียนซ่อม

 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้
ผ่านการประเมิน SDQ, 
การเยี่ยมบ้าน กิจกรรม
โฮมรูม และกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามข้อมูล
สารสนเทศที่จัดท าขึ้น 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
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) 

สะท้อนกลับให้ผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนทราบ
ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข 
 
 
2.2 ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดย
บันทึกข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ 
ด้วย Google form  และ
สรุปเป็นสารสนเทศใน
รูปแบบแผนภูมิวงกลม 
ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ออนไลน์ การประเมิน 
SDQ ของนักเรียน และจัด
กิจกรรมโฮมรูมทุกเช้า 
เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อม มีการแจ้งข้อมูลการ
เรียน    การส่งงาน 
ข่าวสารต่างๆให้กับผู้เรียน
และผู้ปกครองทราบผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น 
facebook messenger , 
Line เป็นต้น  
 
 
 

เสริมจนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนได้รับการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ
ดูแลทั้งด้านวิชาการ
นักเรียนได้รับการ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
- ผู้เรียนร้อยละ 80
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชา 
 
 
-  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้
ผ่านการประเมิน SDQ, 
การเยี่ยมบ้าน กิจกรรม
โฮมรูม และกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามข้อมูล
สารสนเทศที่จัดท าขึ้น 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 



 
 

 
 

 
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) 

 
 
2.3 การปฏิบัติงาน
วิชาการและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยร่วมกับ
คุณครูในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สร้างสื่อและ
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ต่างๆ ส าหรับในการ
จัดการเรียนรู้ภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
- ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี 
ของโรงเรียนวัดมหาการ 
จัดท าเอกสารด้านการเงิน
และบัญชี ให้มีความ
ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นระบบ 
- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ 

 
 
 
 
- ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านวิชาการ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ 80
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
รายวิชา 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นตามค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
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) 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางการปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
- ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
2.4 การประสานงาน
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง และหรือสถาน
ประกอบการ 
- สร้างกลุ่ม line และ 
กลุ่ม facebook ของ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ครู
ประจ าชั้นของแต่ละ
ห้องเรียน ส าหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การติดตาม
งาน รวมถึงปัญหาต่างๆ 
ในการเรียน และประสาน
ความร่วมมือกบัผู้ปกครอง
ในการติดตามผลเป็นระยะ
เพ่ือร่วมกันวางแผน
แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านวิชาการ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 



 
 

 
 

 
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) 

 - ร่วมกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ภาคเรียน 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบ  
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม
  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
  
และการน าความรู้
ความสามารถ  
ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเอง  
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา
  
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพ 
ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้  

3.1 การพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
- มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ เข้าร่วมการ
ประชุมและอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองเก่ียวกับการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา เช่น การใช้
เว็บไซต์ Canva, Google 
form,  Point และอ่ืนๆ 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและสร้างสื่อ
การเรียนการสอน ใบ
กิจกรรม ใบความรู้ สไลด์
การน าเสนอ ชุดกิจกรรม 
และการเข้าร่วมการอบรม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการศึกษาและงานอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
จัดการเรียนสอนด้วย
สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่ทันสมัย
และมีความหลากหลาย 
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มท่ีและเต็ม
ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ครูสร้างข้ึน 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาใน
ด้านการเรียนรู้ ด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 
 

 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนรู้
ของครูในระดับมากข้ึน
ไป 
 



 
 

 
 

 
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) 

 
 
 
3.2 การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
- มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
3.3 น าความรู้
ความสามารถที่ได้จาก
การพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และพัฒนานวัตกรรมการ

 
 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาใน
ด้านการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และด้าน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
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) 

จัดการเรียนรู้ที่มีผล
คุณภาพผู้เรียน 
- น าความรู้ความสามารถ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โดยการสร้าง สื่อ 
นวัตกรรมการ หรือการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้
วิชาการ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
 
 

- ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาใน
ด้านการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และด้าน
สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
 
 

- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
- ร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร
สูงขึ้นเป็นไปตามค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 

   
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 สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
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 
 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการ
พัฒนามากข้ึน (ทั้งนี้ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

   ประเดน็ท้าทาย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ เศษส่วนโดย
ใช้ความรู้เรื่องค.ร.น.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ 

   1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
   จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านมา พบว่ามี

นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการบวก ลบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. ส่งผลให้นักเรียนไม่
สามารถท าแบบฝึกและแบบทดสอบได้ถูกต้อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนค่อนข้างต่ าและไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจได้มากข้ึน ครูผู้สอน
จึงจัดท าชุดแบบฝึกทักษะการบวก ลบเศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้
ฝึกฝนและกระตุ้นให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น  

   2. วธิีการด าเนินการให้บรรลุผล 
     2.1 ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

แกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) 

 2.2 ครูผู้สอนศึกษาหาความรู้แนวทางและขั้นตอนการสร้างชุดแบบฝึกทักษะ จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

  2.3 ครูผู้สอนจัดท ำโครงร่ำงชุดแบบฝึกทักษะรำยวิชำคณิตศำสตร์  เรื่อง กำรบวก ลบ
เศษส่วนโดยใช้ควำมรู้เรื่องค.ร.น. 

  2.4 ครูผู้สอนน าชุดแบบฝึกทักษะไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบวก ลบ เศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น.  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

    2.5 ครูผู้สอนบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบข้อมูลสารสนเทศ หากมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้จัดกิจกรรมซ่อมเสริม วัดและประเมินผล 
จนกว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 



 
 

 
 

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดมหาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้รับ
การพัฒนาทักษะการบวก ลบ เศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น. ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ
เศษส่วนโดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น. โดยมีคะแนนการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป) และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง 
การบวก ลบ เศษส่วนโดยใช้ความรู้ค.ร.น. มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ขึ้นไป 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดมหาการ  จ านวน 6  คน ภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2565 ได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์จากการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวก ลบ 
เศษส่วนและจ านวนคละ รายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และคนที่ไม่เข้าใจมี
โอกาสได้รับค าอธิบายที่หลากหลายจากเพ่ือนร่วมห้องของตัวเองซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนในคาบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับทีสู่งขึ้น 

 
 

ลงชื่อ 
                 ( นางฐาลินี  หมีหมะ) 

ต าแหน่ง  ครู 
ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

                1 ตุลาคม 2564 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 (     ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 

                          
ลงชื่อ  
               (นางสาวสุภาพร   บุญทวี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
                    1 ตุลาคม 2564 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


