
 

 

                                  ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 [วันท่ี] 

๑ 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ปรับได้ตามวิทยฐานะของท่าน) 

เพื่อการพัฒนางานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

************************************** 
 
ผู้จัดท าข้อตกลง 
ช่ือ xxxxx  ต าแหน่ง xxxxx   
สถานศึกษา xxxxx  สังกัด xxxxx 
รับเงินเดือนในอันดับ xxxxx  อัตราเงินเดือน xxxxx บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
□ ห้องเรียนปฐมวัย 
□ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
□ ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
□ ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานต าแห่งครู (ปรับได้ตามวิทยฐานะของ

ท่าน) ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
           1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ………..ช่ัวโมง ……. นาที/สัปดาห์ ดังนี้  
   - กลุ่มสาระการเรียนรู…้………………………. 
     รายวิชา ……………………………..  จ านวน …… ช่ัวโมง…….. นาที/สัปดาห์  
     รายวิชา ……………………………..  จ านวน …… ช่ัวโมง…….. นาที/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมชุมนุม    จ านวน    50 นาที/สัปดาห์  
กิจกรรมลูกเสือ…(ยุวกาชาด)….  จ านวน    50 นาที/สัปดาห์  

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
   - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน    จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การประเมินพัฒนาการเด็ก (ช่ัวโมงโฮมรูม/จริยธรรม) จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การประเมินพัฒนาการเด็ก (การเยี่ยมบ้าน) จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน…. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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   - …………………………………………………………….  จ านวน…  ช่ัวโมง/สัปดาห ์
    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   - งานห้องเรียนสีขาว     จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (คาดการณ์) 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
         1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ………..ช่ัวโมง ……. นาที/สัปดาห์ ดังนี้  
   - กลุ่มสาระการเรียนรู…้………………………. 
     รายวิชา ……………………………..  จ านวน …… ช่ัวโมง…….. นาที/สัปดาห์  
     รายวิชา ……………………………..  จ านวน …… ช่ัวโมง…….. นาที/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 กิจกรรมชุมนุม    จ านวน    50 นาที/สัปดาห์  
 กิจกรรมลูกเสือ…(ยุวกาชาด)….  จ านวน    50 นาที/สัปดาห์  

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
   - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ   จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน    จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การประเมินพัฒนาการเด็ก (ช่ัวโมงโฮมรูม/จริยธรรม) จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - การประเมินพัฒนาการเด็ก (การเยี่ยมบ้าน) จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน……. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - …………………………………………………………….  จ านวน……. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   - งานห้องเรียนสีขาว     จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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๒. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้  
ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึง การสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน และการอบรม
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของ
ผู้เรียน 

๑.๑ สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
๑. จัดท ารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้วิชา 
xxxxx ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี xxxxx ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตร  
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของ
รายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีจัดท าขึ้นอยู่เสมอ 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด (K) 
 
 
๒. ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ xxxxx 
 
๓. ผู้เรียนผ่านการ
ประเมนิคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
(A)  
 
๔. ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ xxxxx 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มี
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
พัฒนาการด้านทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
xxxxx  
 
 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไปต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
xxxxx 

๑.๒ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
๑. ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิชา xxxxx 
ระดับช้ัน xxxxx โดยเน้น
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ด้วยกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ xxxxx 
๒. ปฏิบัติการสอนให้
สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ท่ีได้ออกแบบขึ้น 
๓. ปรับและประยุกต์ใช้
เทคนิค วิธีการ หรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมและ
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

น่าสนใจประกอบการ
จัดการเรียนรู้ 
๑.๓ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชา xxxxx 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
xxxxx ด้วยกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ xxxxx  
๒. อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีการเรียนรู้และ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
๑.๔ สร้างและหรือพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ 
๑. สร้างและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
xxxxx และน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชา 
xxxxx ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี xxxxx 
๒. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
เป็นประโยชน์และน่าสนใจ
มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น Google 
Suite, Facebook group, 
Kahoot, Padlet และ 
Wordwall เป็นต้น 
๑.๕ วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
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๕ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

๑. ใช้เทคนิคและวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนในรายวิชา 
xxxxx ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี xxxxx 
ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  
๒. เน้นการวัดและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน 
๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะหพ์ื้นฐานความรู้ 
และทักษะของผู้เรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
xxxxx ท่ีเรียนวิชา xxxxx 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชา xxxxx 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
xxxxx ด้วยกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ xxxxx 
๑.๗ จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
๑. ศึกษาแนวทางในการ
จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน  
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๖ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรายวิชา xxxxx 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
xxxxx ด้วยกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ xxxxx 
๑.๘ อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
๑. ศึกษา เรียนรู้ และท า
ความเข้าใจตัวตน ความ
ต้องการของผู้เรียน รวมไป
ไปถึงแนวคิดหรือมุมมองท่ี
นักเรียนมีต่อคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมความ
เป็นไทยท่ีดี 
๒. ใช้เทคนิคหรือวิธีการท่ี
เหมาะสมในการอบรม บ่ม
นิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยท่ีดีงาม  

๒. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนนุ 

ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึง การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชา การด าเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการ และ
งานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความร่วมมือ

๒.๑ จัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 

๑. จัดท าข้อมลูสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชาให้
เป็นระบบและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  
๒. น าเทคโนโลยีมาช่วย
อ านวยความสะดวกในการ
จัดท าและจัดเก็บข้อมูล

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
และการสนับสนุนการ
เรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพ รวมไปถึงได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ และ
แก้ไขปัญหา 

ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา 
และแกไ้ขปัญหา ตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 



 

 

                                  ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 [วันท่ี] 

๗ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 

สารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชา 
๒.๒ ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕ 
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล 
๒. ประสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนเพื่อดูแล 
ช่วยเหลือ พัฒนา และ
แก้ปัญหาผู้เรียน 
๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการ 
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ 
ของสถานศึกษา ได้แก่ 
การประชุม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการจัด
กิจกรรมในโอกาสส าคัญ
ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๔ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่ายและหรือสถาน
ประกอบการ 

๑. ประชุมผู้ปกครองเพื่อ
ประสานความร่วมมือและ



 

 

                                  ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 [วันท่ี] 

๘ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

หาแนวทางในการดูแล
ช่วยเหลือ พัฒนา และ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกัน 
๒. ขอข้อมูลการติดต่อกับ
ผู้ปกครอง เช่น ท่ีอยู่ เบอร์
โทรศัพท์ หรือไลน์ เพื่อใช้
ในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ปกครอง 
๓. ประสานความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันพฒันาผู้เรียน 

๓. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึง การพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาก
การพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนา การจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู ้

๓.๑ พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนือ่ง 
๑. เข้าอบรมพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ท่ีจ าเป็น เช่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
๒. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับสมรรถนะทาง
วิชาชีพครู ความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
๓. น าความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ท่ีตนเองมีมาช่วยพัฒนา
และแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ xxxxx ท่ีเกิดจาก
การพัฒนาตนเองของครู
และเครือข่ายชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

 

ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
พัฒนาการด้านทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
xxxxx 



 

 

                                  ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 [วันท่ี] 

๙ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

๓.๒ มีส่วนร่วม และเป็น
ผู้น าในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๑. มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และ
ทางแพลตฟอร์มทางการ
ศึกษา 
๒. บรรยายแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาชีพท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเมื่อได้รับ
โอกาส  
๓. น าความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ท่ีตนเองมีมาช่วยพัฒนา
และแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
๓.๓ น าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. น าความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ท่ีได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาประยุกต์ใช้



 

 

                                  ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 [วันท่ี] 

๑๐ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ที่จะ
ด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลงใน ๑ รอบ
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด (Indicators) ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนามาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาหรือสร้าง
นวัตกรรม เทคนิค หรือ
วิธีการการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้
พัฒนาและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียน 

  
 

ส่วนที่ ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
             ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่ง xxxxx ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง คือ xxxxx การจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้
ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกว่าได้ เช่น แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา 
คิดค้น ปรับเปล่ียน หรือสร้างการเปล่ียนแปลง) 
************************************************************************************************** 

 ประเด็นท้าทาย เร่ือง การพัฒนาทักษะ xxxxx ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ xxxxx ใน
รายวิชา xxxxx ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ xxxxx โรงเรียน xxxxx 

๑. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานในรายวิชา

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕ โรงเรียน xxxxx ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
พบว่า ผู้เรียนยังมีมีทักษะในการอ่านจับใจความส าคัญไม่เพียงพอ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
รวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็พบว่านักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ รวมไปถึงผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานฉบับ
นี้มีประสบการณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยจากการได้รับรางวัลนี้ ผู้จัดท าข้อตกลงได้น าการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยกระบวนการ IPPPC + ๕Cs โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 I - Introduction คือ การน า ซึ่งประกอบด้วย ข้ันกระตุ้นเตรียมความพร้อม (Warm up) และขั้น
น าเข้าสู่บทเรียน (Lead-in) 



 

 

                                  ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 [วันท่ี] 

๑๑ 

 P - Present คือ การน าเสนอส่ิงท่ีนักเรียนจะได้เรียนรู ้
 P – Practice คือ การฝึกปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย การฝึกแบบควบคุม (Controlled practice) 
การฝึกแบบกึ่งควบคุม (Semi-controlled practice) และการฝึกแบบอิสระ (Freer practice) 
 P – Production คือ การได้มาซึ่งผลผลิตจาการเรียนรู ้
 C – Conclusion คือ การสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
 และมีการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ๕Cs ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะการมี
ส่วนร่วม (Collaboration) ทักษะการส่ือสาร (Communication) ทักการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความเห็นใจซึ่งกันและกนั (Caring)  

นอกจากนี้ผู้จัดท าข้อตกลงฉบับนี้ยังได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PWCAFE  
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ และผลปรากฏว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และมีผลคะแนนทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ 
๖ ซึ่งในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ผลคะแนนยังสูงกว่าระดับประเทศอีกด้วย โดยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ PWCAFE มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ช้ันท่ี ๑ P - Plan คือ ข้ันวางแผน หมายถึง การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอน 
ออนไลน์ต่าง ๆ ศึกษานโยบายและแนวทางจากต้นสังกัด วิเคราะห์ผู้เรียน และวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที่ ๒ W - Warm up คือ ข้ันกระตุ้นเตรียมความพร้อม หมายถึง การใช้เทคนิคและกิจกรรมท่ี 
น่าสนใจและสนุกสนานในการกระตุ้นเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียน 

ขั้นที่ ๓ C - Coach คือ ข้ันท าหน้าท่ีเป็นโค้ช หมายถึง การเปล่ียนบทบาทจากผู้ท่ีท าหน้าท่ีป้อนข้อมูล 
ให้กับผู้เรียนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
ความคิดและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีผู้เรียนสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถดึง
ศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ ออกมาได้อย่างเต็มท่ี 

ขั้นที่ ๔ A - Assign คือ ข้ันมอบหมายงาน หมายถึง การมอบหมายงานท่ีมีประสิทธิผลให้กับนักเรียน 
เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 

ขั้นที่ ๕ F - Feed back คือขั้นให้ผลสะท้อนกลับ หมายถึง การให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่าง 
ละเอียดและรวดเร็ว เพื่อการพัฒนาของผู้เรียน 

ขั้นที่ ๖ E - Evaluate คือขั้นประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การวัดและประเมินผลผู้เรียนตาม 
สภาพจริงและรายงานผลให้ผู้เรียนทราบ 

ดังนั้น ผู้จัดท าข้อตกลงจึงมีความสนใจท่ีจะปรับประยุกต์และพัฒนาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีได้ผล มาช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
xxxxx ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑๕ โรงเรียน xxxxx โดย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ xxxxx เป็นกระบวนการท่ีผู้จัดท าข้อตกลงจะใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

….. 
 
๒. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  



 

 

                                  ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  

 [วันท่ี] 

๑๒ 

 ขั้นตอนที่ ๑  
ขั้นตอนที่ ๒  

 ขั้นตอนที่ ๓  
 ขั้นตอนที่ ๔  
 ขั้นตอนที่ ๕  
 ขั้นตอนที่ ๖ 

 
๓. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         ๓.๑ เชิงปริมาณ 

   ๑) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/ xxxxx ท่ีเรียนวิชา xxxxx 
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู/้ส่ือ xxxxx มีพัฒนาการทางด้านทักษะ xxxxx สูงขึ้น 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑) ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/ xxxxx ท่ีเรียนวิชา xxxxx มีความพึงพอใจต่อ 

กระบวนการจัดการเรียนรู/้ส่ือ xxxxx ในระดับมากขึ้นไป 
 

ลงช่ือ 
            (ตัวอย่างโดย นายตะวัน แสงทอง) 

 ต าแหน่ง xxxxx 
          ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

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

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอ 

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

ลงช่ือ 
                 (xxxxx) 

                 xxxxx 
 ................/.............../................. 

 


