
 
 

แบบขอ้ตกลงในการพฒันางาน (PA) 
สำหรบัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ตำแหนง่................... (ยงัไมม่วีทิยฐานะ) 

โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ภเูก็ต  
ในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหวา่งวนัที ่1 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ.2565 

 ผูจ้ัดทำขอ้ตกลง 
ช่ือ..............................................นามสกุล..................................................................ตำแหน่ง………………  
สถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ................ อัตราเงินเดือน ........................บาท 

ประเภทหอ้งเรยีนทีจ่ัดการเรยีนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง) ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน ดังนี้ 

  ช่วงช้ันท่ี 3 
  ช่วงช้ันท่ี 4 
  อื่นๆ 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่ง...............(ยังไม่มีวิทยฐานะ)ซึ่งเป็น

ตำแหน่ง ท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

สว่นที ่1 ขอ้ตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานตำแหนง่  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ีก.ค.ศ. กำหนด   
   1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน.............ช่ัวโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
      -  กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา.....................................จำนวน............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      -  กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา.....................................จำนวน............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      -  กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา......................................จำนวน .............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 
- กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด.......................................จำนวน.............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
- กิจกรรมชุมนุม..........................................................จำนวน............ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   1.2 คาบส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้/ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
  จำนวน..................ช่ัวโมง/สัปดาห์  
   1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/งานประชุมฝ่าย 
  จำนวน...................ชั่วโมง/สัปดาห์  
   1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน.................ช่ัวโมง/สัปดาห์  

    สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                To Be Number One 
   งานเศรษฐกิจพอเพียง                     งานยาเสพติด 
   โรงเรียนสีขาว                               ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ICT                                           โรงเรียนคุณธรรม 
   งานส่ิงแวดล้อม                             อื่นๆ 

PA ๑/ส 



2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้านว่า
จะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานตำแหนง่ 

 
งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 
รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลพัธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตวัชีว้ดั (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

1. ดา้นการจัดการเรยีนรู ้  
     ลักษณะงานท่ีเสนอให้ครอบคลุมถึง 
1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

   

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้   
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
1.4 การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 

  

1.5 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู ้

  

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู ้

  

1.7 การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนและการอบรมและพัฒนา 

  

1.8 คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
 

  

2. ดา้นการสง่เสรมิและสนบัสนนุ 
การจดัการเรยีนรู ้
     ลักษณะงานท่ีเสนอให้ครอบคลุมถึง 
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 

   

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  

  

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆ ของ
สถานศึกษา  

  

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
 

  



 
ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

ตามมาตรฐานตำแหนง่ 

 
งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 
รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

 
ผลลพัธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

 
ตวัชีว้ดั (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น(โปรดระบุ) 

3. ดา้นการพฒันาตนเองและวชิาชพี 
     ลักษณะงานท่ีเสนอให้ครอบคลุมถึง 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

   

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

  

3.3 นำความรู้ความสามารถทักษะท่ีได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพฒันา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้  

  

   
หมายเหต ุ

1. รูปแบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูผู้จัดทำข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่ส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชา
หลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดงให้
เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงสามารถ
ประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู ้  ของผู ้ เร ียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ใน
บริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางาน ตามข้อตกลงเป็นสำคัญ โดย
ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
 
 
 



สว่นที ่2 ขอ้ตกลงในการพฒันางานทีเ่ป็นประเดน็ท้าทายในการพฒันาผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องผู้เรยีน  
             ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่ง……..………(ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง คือ การปรับประยุกต์  
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการ
พัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกว่าได้) 

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

   1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
    ......................................................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
   3. ผลลัพธ์การพัฒนาท่ีคาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 

   ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................……… 
............................................................................................................................................................................ 

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

...................................................................................................................................................................……… 

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

ลงช่ือ........................................................................ 
      (.........................................................................) 
ตำแหน่ง................................................................. 

ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน         
 ................/.............../................... 

ความเหน็ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไข และเสนอ 

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
        ....................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ.................................................................... 
                  (นายมนตรี  พรผล) 
          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    

           ................/.............../................... 


