
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
                         

    



 
 

คำนำ 
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  จัดทำขึ้นเพ่ือเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือแสดงเจตจำนงว่าภายใน
รอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียรเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ คุณลักษระประจำ
วิชา คุณลักษะณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้นโดยสะท้อนให้เห็นระดับการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้รอบด้านในเนื้อหา และสมรรถนะวิชาชีพครู ใน
ระหว่างทีม่ีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทของสถานศึกษา 
นโยบายของส่วนราชการ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงใน
การพัฒนางานประกอบด้วย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  ส่วนที่ 2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอ
เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้ข้าพเจ้าจะนำไปพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  โรงเรียนวัดมหาการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1
ให้เกิดประสทธิภาพต่อไป 

 
 

นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน 
ตำแหน่งครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

รายการ            หน้า 
ข้อมูลทั่วไป          1 
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้        1 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

1.ภาระงาน         1 
2.งานที่จะปฎิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู      3 
(ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร 
โดยอาจระบุเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย   
ประเด็นท้าทาย         8 
สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   8 
วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล       8 
ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง       9 

ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา       9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 
ผู้จัดทำข้อตกลง 
 
ชื่อ                 นางสาวณฐวรรณ    นามสกุล          สุดสงวน            ตำแหน่ง     ครู            
สถานศึกษา      โรงเรียนวัดมหาการ       สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1 
รับเงินเดือนในอันดับ    คศ.  1   อัตราเงินเดือน       19,360      บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  

🗹ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
□ ห้องเรียนปฐมวัย 
□ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
□ ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
□ ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซ่ึง

เป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. กำหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน   30   ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
               รายวชิา ภาษาไทย    ชั้นป. ๔   จำนวน     ๔  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      รายวชิา ภาษาไทย    ชั้นป. ๕  จำนวน     ๔  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      รายวชิา ภาษาไทย    ชั้นป. ๖   จำนวน     4  ชั่วโมง/สัปดาห์  
      รายวชิา สังคมศึกษา   ชั้นป. ๔  จำนวน     2  ชัว่โมง/สัปดาห ์

รายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา   ชั้นป. ๔   จำนวน     ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาการงานอาชีพ  ชั้นป. ๔         จำนวน     1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

             
 



 
 

รายวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นป. ๔        จำนวน     1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาศิลปะ    ชั้นป. ๔           จำนวน     1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นป. ๔          จำนวน      1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     ชั้นป. ๔       จำนวน      2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ชั้นป. ๔   จำนวน      1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาซ่อมเสริม         ชั้นป. ๔   จำนวน      4  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
               กิจกรรมแนะแนว  ชั้นป. 4    จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห ์
               กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นป 4-6  จำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดาห ์
               กิจกรรมชุมนุม ชั้นป. 4 – 6   จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห ์
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้    จำนวน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
             การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้     จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห ์
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน    ชั่วโมง/สัปดาห ์
             งานฝ่ายบริหารวิชาการ   จำนวน 2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     จำนวน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห ์
             ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้    จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห ์
       รวม 37 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 



 
 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ด้านว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตัวช้ีวัด  

(Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น(โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียน
และการอบรมและพัฒนา คุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 

1. จัดทำหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ปรับประยุกต์ตาม
บริบทของสถานศึกษา 
ผู้เรียน ท้องถิ่น และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้
จริง 
2. ออกแบบหน่วย
เรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 
 
3. จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาไทย แนว Active 
Learning 
 
 
 

1. นักเรียนได้เรียนรู้
ตรงตามหลักสูตรต้อง
รู้ หลักสูตรสมรรถนะ
และตัวชี้วัดที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาภาษาไทย ที่
มีประสิทธิภาพ 
 
 
3. นักเรียนได้เรียนรู้
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา
ภาษาไทยกลุ่มสาระ
ภาษาไทย  แนว 
Active Learning ที่
มีคุณภาพ และบันทึก

1. นักเรียนร้อยละ 80  
มีความรู้ตามตัวชี้วัดที่
ต้องรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย กลุ่มสาระ
เรียนรู้ภาษาไทย  ตรง
ตามหลักสูตรสมรรถนะที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนร้อยละ 80  
มีความรู้ตามหลักสูตร 
ที่ต้องรู้ตามตัวชี้วัด และ 
มีคุณลักษะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดไว้  
 
3. นักเรียนร้อยละ 80  
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
และมีความรู้ตามตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรสมรรถนะ/
หลักสูตรต้องรู้และส่งผล
ให้มีความเข้าใจใน



 
 

 
 
 
4. จัดทำสื่อการสอน 
เพ่ือนำมาปรับประยุกต์
การอ่านและเขียน ใน
รายวิชาภาษาไทย ที่
สอดคล้องกับการวัดผล
ประเมินผลและวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
5. สร้างเครื่องมือวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดรายวิชาตรง
ตามหลักสูตรที่ต้องรู้ 
 
 
 
 
 
6. ศึกษาข้อมูล
นักเรียน 
เป็นรายบุคคลเพ่ือหา 
แนวทางแก้ปัญหา 
และจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน 
7. จัดบรรยากาศ 
ในเรียนการสอน ให้
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

ผลหลังการสอนที่
สะท้อนผลในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
4. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อ
พัฒนาการอ่าน และ
เขียน ในรายวิชา
ภาษาไทย ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
5. นักเรียนได้รับการ
วัดประเมินผลโดยใช้
เครื่องมือและแบบ
ประเมินตาตัวชี้วัด  
(หลักสูตรต้องรู้) ที่มี
ประสิทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ จัดเก็บ
ข้อมูลเป็นระบบ 
 
 
6. นักเรียนได้รับการ
แก้ปัญหาโดย
กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน   
 
 
7. นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัด
บรรยากาศในชั้น
เรียนได้ช่วยเหลือจัด
ป้ายนิเทศ  มุม
แสดงผลงานของ

เนื้อหาที่ครูได้ทำการ
สอน 
 
 
 
4. นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดทักษะการเรียนรู้
ทักษะการคิด ทักษะการ
ทำงาน ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการ
เชื่อมโยง และทักษะการ
สื่อสาร ตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ส่งผลให้
นักเรียนมีความเข้าใจ
และมีสมรรถนะตาม
ตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร 
 
5. นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลสัมฤทธิ์ผ่านตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
6. นักเรียนร้อยละ 80  
มี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 
 
 
7. นักเรียนร้อยละ 80  
มีความสนใจ และ
กระตือรือร้นในการร่วม
ทำกิจกรรมส่งผลให้
นักเรียนมีความสุขใน



 
 

 
 
 
 
 
8. จัดกิจกรรมแนะ
แนว พัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
นักเรียน ผ่านไลน์กลุ่ม 
และกิจกรรมครูประจำ
ชั้นพบนักเรียนใน
ชั่วโมงเช้าก่อนเข้าเรียน 

ตนเอง ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจต่อการ
เรียนวิชาภาษาไทย
มากยิ่งขึ้น 
 
8. นักเรียน เป็นผู้มี
คุณลักษณะที่ดีทั้งต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน โรงเรียน 
และสังคม 
 

การเรียนรู้ส่งผลต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 
  
8. นักเรียนร้อยละ 100  
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
สถานศึกษากำหนดไว้ 
 
 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
และรายวิชา การดำเนินการตามระบบ 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการและงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 
 
 
 

1. จัดทำข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศของ
นักเรียน และใน
รายวิชาที่ทำการสอน 
เอกสารงานประจำชั้น
แบบ ปพ.ต่าง ๆ 
2. ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในชั้นเรียนที่
ดูแล อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
 ทั้งแบบเยี่ยมตาม
สภาพจริงและ Online 
 
 
 
3. ปฏิบัติหน้าที่งาน
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น 
หรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
สะดวกต่อการใช้งาน
และมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำข้อมูล
มาใช้ได้ทันที 
2. นักเรียน 
มีข้อมูลพื้นฐานเป็น
รายบุคคล และ
ช่วยเหลือในเรื่อง
ต่างๆ จากข้อมูลการ
เยี่ยมบ้าน  จัดหาทุน 
การศึกษา นักเรียน
ยากจน 
 
3. ผู้สอนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่งานฝ่าย
ในบริหารงาน
วิชาการ งาน
ตอบสนองนโยบาย
และจุดเน้น หรืองาน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายโดย
สามารถนำความรู้มา
พัฒนา ต่อยอด 
ขับเคลื่อนผู้เรียนได้

1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีข้อมูลในระบบ
สารสนเทศครบถ้วน ใน
ทุกด้านเป็นระบบและ
รายบุคคล  
 
2. นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการดูแลเอาใจใส่
ตรงตามความต้องการ
รายบุคคลและมี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและนักเรียน 
 
 
 
3. ผู้สอนมีส่วนร่วม ร้อย
ละ 80 ในปฏิบัติหน้าที่
งานฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ งานตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้น 
หรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายโดยสามารถ
นำความรู้มาพัฒนา ต่อ
ยอด ขับเคลื่อนผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมในระดับ



 
 

 
 
 
 
4. ร่วมประชุม
ผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ 
(Line) ติดตามการ
เรียนรู้หลายช่องทาง 
 
 
 
 

อย่างเหมาะสมใน
ระดับโรงเรียน เขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
4. นักเรียนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
ผู้ปกครอง หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและมี
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียน 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 
 
 
4. นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการดูแลจัดสรรหา
ทุนการศึกษาทำให้
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่
ขึ้น และการเรียนของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการนำความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้  

1. พัฒนาตนเองโดย
การเข้าอบรม/ประชุม/
สัมมนาตลอด
ปีงบประมาณ 2565 
ในสาขาและวิชา
เหมาะสมกับระดับของ
ตนเองเพ่ือนำมาพัฒนา
สื่อและการจัดกิจกรรม
การด้านการเรียนการ
สอนทั้งรูปแบบการ
อบรมแบบปกติ และ 
Online 
 
 

1. นักเรียนได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ มีกิจกรรม
ที่หลากหลาย
เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล  ทำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้น 
 
 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 

 2. เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเพ่ือพัฒนางาน
ด้านวิชาชีพ  
 

2. นักเรียน ได้รับ
การพัฒนาการเรียน 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายทำให้
นักเรียนมีผลการ
เรียนที่ดขีึ้น 
 

2. นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และ
ได้รับการพัฒนา
แก้ปัญหาในการเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 

 3. นำความรู้ที่ได้มา
สร้างสื่อและนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้อง

ได้รับการพัฒนาจาก
การใช้สื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอนที่
ครูได้พัฒนาขึ้น และ
นำมาใช้จัดกิจกรรม

3. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการ 
การใช้สื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่ครูได้



 
 

กับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน
และท้องถิ่น โดย
คำนึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน  
 

การเรียนรู้ รายวิชา
ภาษาไทย ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

พัฒนาขึ้น และนำมาใช้
แก้ปัญหานักเรียนได้ 
 

   
หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู
ผู้จัดทำข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักท่ีทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการ
พัฒนามากข้ึน (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ด้วยเทคนิค บันได 4 ขั้น 
 

   1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมหาการ พบสภาพปัญหาของผู้เรียนที่

ใช้ภาษาไทย ยังพบปัญหาอย่างมากในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย ซึ่งผู้เรียนขาดทักษะ
พ้ืนฐานสำคัญในการสะกดคำ การฝึกแจกลูกสะกดคำ การใช้คำศัพท์ผิดบ่อยครั้งจึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถ
สื่อสารได้เท่าที่ควร ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร 
เนื่องมาจากบริบทของสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงสื่อ/เทคโนโลยีของผู้เรียนค่อนข้างไม่ครอบคลุม จึงส่งผลให้การ



 
 

จัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนที่ดีขึ้น ครูผู้สอน
จึงใช้วิธีการประยุกต์จากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนทักษะการเขียนคำผสมผสานกับทักษะการเขียนเล่าเรื่อง
ด้วยเทคนิค บันได 4 ขั้น ที่ครูผู้สอนเรียบเรียงขึ้นใหม่ ประกอบไปด้วย 

1. เขียนคำให้ถูกต้อง (ฝึกเขียนคำต่างๆที่เห็นในภาพหรือในสื่อประกอบการสอนให้ถูกต้อง) 
2. เรียงร้อยถ้อยประโยค (ฝึกแต่งประโยคสั้นๆจากคำที่กำหนดให้ถูกต้องตามหลักการแต่ง
ประโยค 
3. เขียนเรื่องจากภาพอย่างสร้างสรรค์ (ฝึกแต่งเรื่องจากภาพ โดยการเขียนสื่อสารใช้คำ
ประโยคได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่อง
ตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์) 
4. นิทานของฉัน วาดฝันหนึ่งหน้า (ฝึกแต่งนิทานสั้นๆ หนึ่งหน้ากระดาษ) 

   2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 
                  1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกนกลาง และหลักสูตรนักเรียนต้องรู้ กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพ่ือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน 
               2) จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมและนวัตกรรมสำหรับบันไดแต่ละข้ัน ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

        3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการเขียนคำผสมผสานกับทักษะการเขียนเล่าเรื่องด้วยเทคนิค 
บันได 4 ขั้น ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ 
               4) ระหว่างการพัฒนา ครูผู้สอนนำปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร 
ครูผู้สอนต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือที่จะหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
  5) นำผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปรับประยุกต์วิธีการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาเป็นไปตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 
 

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมหาการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 1 ร้อยละ 80   ที่เรียนในรายวิชาภาษาไทย ทักษะการเขียนคำผสมผสานกับทักษะการเขียนเล่าเรื่องด้วย
เทคนิค บันได 4 ขั้น มีผลการพัฒนาทักษะการเขียน (ตรงตาหลักสูตรแกนกลางต้องรู้และควรรู้) ที่ถูกต้องและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมหาการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 1 สามารถเขียนคำและเขียนเล่าเรื่องได้ถูกต้อง มีความรู้ตามตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(ตรงตาหลักสูตรแกนกลางต้องรู้และควรรู้) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสมรรถนะหลักของ
ผู้เรียนตามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
                                                           ลงชื่อ 

           (นางสาวณฐวรรณ สดุสงวน) 
                  ตำแหน่ง ครู  

                                                                     ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                                                                     วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
  
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                     ( √ ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และ 
เสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ  
       (นางสาวสภุาพร    บุญทวี) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

                                                                วันที่  1  เดือนตุลาคม    พ.ศ.2564 
 


