
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้จัดทำข้อตกลง 
ชื่อ..................................................นามสกุล....................................................ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด......................... ....................................................  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งคร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ 

ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
   1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา................................จำนวน .............ชั่วโมง/สัปดาห์ 

       ฯลฯ   
   1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน.............ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.............ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน 
ว่าจะดำเนินการอย่างไร 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 ้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึงการสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
และการอบรมและพัฒนา  
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

1.1 สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
   มีการจัดทำรายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ  
โดยมีการพัฒนารายวิชา 
และหน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น และสามารถ แก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 1.2 ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ  
คุณลักษณะประจำวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะที่สำคัญ ตาม
หลักสูตร โดยมีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการ               
คิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   มีการอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และส่งเสริม          
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน
ร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไข
ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้ 
ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
และค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

วิธีการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5 
 

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) 

 1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและ               
แหล่งเรียนรู้  
   มีการสร้างและหรือ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหา
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
และสามารถสร้างนวัตกรรมได ้

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 1.5 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
    มีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง และนำผลการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้            
มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
    มีการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
และนำผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์  
มาใช้แก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 
   มีการจัดบรรยากาศ        
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ           
ความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้  สร้างแรง
บันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

  1.8 อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
    มีการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทย        
ที่ดีงาม โดยคำนึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถ 
แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ 

วิธีการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10 
 

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) 

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู ้
    ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึงการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชา การดำเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการและ
งานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 
 

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา 
   มีการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชาโดยมีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 2.2 ดำเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
    มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล             
และประสานความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และ
งานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา  
   ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ 
และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา   
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย                   
และหรือสถานประกอบการ  
   ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบ  
และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และการนำความรู้
ความสามารถทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
  

 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
    มีการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน และนำผลการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ           
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

 3.2 มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ             
เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

วิธีการดำเนินการ 
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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) 

  3.3 นำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

วิธีการดำเนินการ 
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หมายเหตุ 
 1.  ร ูปแบบการจ ัดทำข ้อตกลงในการพ ัฒนา งาน ตามแบบ PA 1 ให ้ เป ็นไปตามบร ิบท                           

และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษ า        
และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง 

 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก             
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอใน
ภาพรวม ของรายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใด
วิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผล
การพัฒนางาน ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3.  การพ ัฒนางานตามข ้อตกลง ตามแบบ  PA 1 ให ้ความสำค ัญก ับผลล ัพธ ์การเร ี ยนรู้                     
ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง 
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน  
                      ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที ่คาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการ 
คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเร ียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเร ียนรู ้ของผู้ เร ียน ให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้  ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  
ในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 
 ประเด็นท้าทาย เรื่อง......................................................................................................... ........... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................... .................................................................. ...... 
   2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 
 ............................................................................................................................. ........................ 

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

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

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

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

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

  ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                                                                                   1 / ตุลาคม / 2564 
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ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปแก้ไข และเสนอ 

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

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

ลงชื่อ.................................................................... 
              (นายปัญญา   ขุนฤทธิ์แก้ว) 

                                                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
                                                                         ................/.............../................... 


