
แบบรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

(ยังไม่มีวิทยฐานะ)/วิทยฐานะรองผอ. ………………/วิทยฐานะผอ. ............................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ............ 

รอบการประเมินระหว่างวันที่......เดือน..............พ.ศ....... ถึงวันที่...... เดือน..............พ.ศ.......  

ข้อมูลผู้รับการประเมิน  

ชื่อ................................................................นามสกุล................................................ .....ตำแหน่ง.............................. 
สถานศึกษา โรงเรียน...........................................................สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ........... อัตราเงินเดือน.................................บาท 
ส่วนที่ 1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

1) ภาระงาน มีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

                    เต็มเวลา 
                    ไม่เต็มเวลา เนื่องจาก..............................................................................................  
                    ปฏิบัติการสอนประจำวิชา จำนวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                    ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชา จำนวน.........ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                    สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน 
                        จำนวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                    เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน 
                        จำนวน.........ชั่วโมง/สัปดาห ์
                    นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู 
                        จำนวน.........ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                    จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวน.........ชัว่โมง/สัปดาห์ 

         2)  การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
                   ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ที่ดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง (ตามระดับการปฏิบัติ     
ที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ) 

                   1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
                      1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 

                   ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
......................................................... ........................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                    ตัวชีว้ัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือ           
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
......................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................ ............................................ 
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                       1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

                            ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................. .................................... 

                    ตัวชีว้ัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ           
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ........................................................ 

                       1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอน 

                            ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                    ตัวชีว้ัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือ           
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
................................................................ ................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

                       1.4 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา   
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

                            ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
......................................................... ........................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                    ตัวชีว้ัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน หรือ           
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
......................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................................................................................................ ............................................. 
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                      1.5 การนเิทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา  
และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                          ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
......................................................... ........................................................................................................ ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                  ตวัชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ                
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................. ................................................................................................... ..................... 

                     1.6 การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา 
                 ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................. .............................................................................................. ...................... 

                   ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ             
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
........................................................ ........................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

  2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                        2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
 และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

            ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................. ......................... 

          ตัวชีว้ัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ          

มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
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2.2  การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

                              ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
....................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ............................................................................. ...................... 

           ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ         
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
......................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ........................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                         2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

           ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

           ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ         
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
........................................................................... ...................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

  3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
                        3.1 การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
                               ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 

           ตัวชี้วัดที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ         
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

                         3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

            ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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           ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ         
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
........................................................................... ...................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

  4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
                        4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

                              ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

           ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ         
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
........................................................................... ...................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 

                         4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 

           ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
...................................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 

           ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ         
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
............................................................................................................................... ....................................................... 
........................................................................... ..................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

  5.  ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

                5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

                                ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
................................................................................................................................................................. ..................... 
......................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................... 

            ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการ
พัฒนา มากขึ้น หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................. .................................... 
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                          5.2 การนำความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

              ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... ....................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 

              ตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น หรือ      
มีการพัฒนามากข้ึน หรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

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

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

1. วิธีดำเนินการ 
(รายงานการดำเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อน 

ให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ) 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษาที่คาดหวัง 
2.1 เชิงปริมาณ 
(รายงานการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้) 

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

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

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

      2.2  เชิงคุณภาพ 
(รายงานการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

ครู และสถานศึกษา ได้ตามข้อตกลง) 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

หมายเหตุ   1. การจัดทำแบบรายงานฯ ให้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด แบบอักษร TH SarabanIT9 ขนาดตัวอักษร 
16 พอยท์ จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 4 เล่ม  

2. สามารถศึกษาการรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้จาก แบบ PA 2/บส  
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) 

3. การประเมินของคณะกรรมการฯ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร โดยตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและ
หรือหน่วยงาน และหลักฐาน ที่แสดงว่าผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด เช่น รายงานผล
การพัฒนาการจัดการศึกษา กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร ผลลัพธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  

 
 
 
 
 


