
 

 
 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) สําหรับขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

ตําแหนง ครู  (ยังไมมีวิทยฐานะ)  โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย      

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาเชียงใหม  

 
 ครั้งที่ 1  ผลการปฏิบัติงานต้ังแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 (1 เมษายน 2565)    

  ครั้งที่ 2  ผลการปฏิบัติงานต้ังแต 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 (1 ตุลาคม 2565)    

 

1. ขอมูลผูจัดทําขอตกลง 

 
ช่ือ            นามสกุล                      ตําแหนง  คร ู  วิทยฐานะ           -                
ตําแหนงเลขที่        รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1     อัตราเงินเดือน     บาท 
สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        เขต/อําเภอ เมือง    .จังหวัด เชียงใหม       .       
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

 

 ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัด                

การเรียนรูจริง) 

  หองเรียนวิชาสามญัหรือวิชาพื้นฐาน 

  หองเรียนปฐมวัย 

  หองเรียนการศึกษาพเิศษ 

  หองเรียนสายวิชาชีพ 

  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ขาพเจา      ตําแหนง    ครู  วิทยฐานะ  -        

กลุมสาระการเรียนรู        ขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลง 

ในการพัฒนางาน ตําแหนง   คร ู  วิทยฐานะ -      ซึ่งเปนตําแหนงและวิทยฐานะที่ ดํารงอยูในปจจุบันกับ

ผูอํานวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปน้ี 

YRC_PA1/ส_ครู  (ยังไมมีวิทยฐานะ) 



 

สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง   

1. ภาระงาน มีภาระงานเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  ดังน้ี 

      1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน   รวมจํานวน               ช่ัวโมง/สัปดาห ดังน้ี 

   กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา………………………….. จํานวน            ช่ัวโมง/สัปดาห 

   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    จํานวน        ช่ัวโมง/สัปดาห 

      1.2 งานสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรียนรู   จํานวน         ช่ัวโมง/สัปดาห   

          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จํานวน           ช่ัวโมง/สัปดาห 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน    จํานวน           ช่ัวโมง/สัปดาห 

รายละเอียดขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง  
   1.1 วิชาเอก/สาขา/กลุมวิชาท่ีไดรับมอบหมายใหทําการสอนตามตารางสอน  จํานวน..........ชั่วโมง/สัปดาห    

(ใหรายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ทุกช้ัน/ระดับ ที่ไดรับมอบหมายใหสอนตามตารางสอนในกรณี

ที่จัดการเรียนการสอนเปนภาคเรียน) 
 

ภาคเรียนท่ี         ปการศึกษา                   . 

ลําดับ รหัสวิชา วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ชั้น/ระดับ 
จํานวนหอง จํานวนชั่วโมงสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

7      

รวม    

   
1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู   จํานวน..................ชั่วโมง/สัปดาห  ดังน้ี 
(ภาระงานทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการจัดการสอน)     

 1. งานครูที่ปรึกษา     ช้ัน ม………. (เลขที่ ……-…....)  =      ช่ัวโมง/สัปดาห 
 2. ครูที่ปรึกษาคณะส…ี…………………   =    ช่ัวโมง/สัปดาห 
 3. ครูเวรประจําวัน………………………..   =   ช่ัวโมง/สัปดาห 
 4. …………………………………………………………….  =    ช่ัวโมง/สัปดาห
 5. ……………………………………………………………..  =    ช่ัวโมง/สัปดาห 
 



  1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จํานวน             ชั่วโมง/สัปดาห  ดังน้ี  
1. ……………………………………………………………….. =  ……    ช่ัวโมง/ สัปดาห 
2. ……………………………………………………………….. =  ……    ช่ัวโมง/ สัปดาห 
3. ……………………………………………………………….. =  ……    ช่ัวโมง/ สัปดาห 
    

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน   จํานวน            ชั่วโมง/สัปดาห 

1. ……………………………………………………………….. =  ……    ช่ัวโมง/ สัปดาห 
2. ……………………………………………………………….. =  ……    ช่ัวโมง/ สัปดาห 

 
2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู(ใหระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการ

อยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 
 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตามขอตกลง ใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรียนรู 
ลักษณะงานทีเ่สนอ                     
ใหครอบคลุมถึงการสราง                  
และหรือพฒันาหลักสูตร                
การออกแบบการจัดการเรียนรู 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู                
การสรางและหรือพฒันาสือ่ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู การวัดและประเมินผล 
การจัด การเรียนรู การศึกษา 
วิเคราะห สงัเคราะห เพื่อ
แกปญหาหรือพฒันาการเรียนรู 
การจัดบรรยากาศทีส่งเสริมและ
พัฒนาผูเรียน การอบรม         
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดี              
ของผูเรียน 

ควรครอบคลมุประเด็น
การประเมินตามเกณฑ 
กคศ.ที่ ศธ.0206/
ว/23 ลวท. 3 กันยายน 
2564  
  
 

  



 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตามขอตกลง ใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้น 

กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
2 .  ด า น ก า ร ส ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู 
ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุม
ถึงการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ของผู เรี ยนแล ะราย วิชาการ
ดํ า เนิ น ก าร ต าม ร ะบ บ ดู แ ล
ชวยเหลือผูเรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการ และงานอื่ น  ๆ  ของ
สถานศึกษา และการประสาน
ความรวมมือกับผูปกครองภาคี
เค รื อ ข า ย  แ ล ะ ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ 

ควรครอบคลมุประเด็น
การประเมินตามเกณฑ 
กคศ.ที่ ศธ.0206/
ว/23 ลวท. 3 กันยายน 
2564 
 

  
 

3. ดานการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
ลักษณะงานทีเ่สนอใหครอบคลมุ
ถึงการพฒันาตนเองอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง การมสีวนรวม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู และการนําความรู
ความสามารถ ทักษะที่ได               
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนา              
การจัดการเรียนรู การพฒันา
คุณภาพผูเรียน และการพฒันา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

ควรครอบคลมุประเด็น
การประเมินตามเกณฑ 
กคศ.ที่ ศธ.0206/
ว/23 ลวท. 3 กันยายน 
2564 
  

 
 

  

หมายเหตุ   ผูจัดทําขอตกลงในการพฒันางานสามารถเพิ่มจาํนวนขอของภาระงานหรือเพิ่มหนาของตารางไดตาม

รายละเอียดของงานทีจ่ะปฏิบัติในแตละรอบไดตามความตองการ 



หมายเหตุ  

 1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ใหเปนไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู

ของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูอํานวยการสถานศึกษาและขาราชการครูผูจัดทําขอตกลง  

 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผดิชอบหลักที่สงผลโดยตรง

ตอผลลัพธการเรยีนรูของผูเรียน และใหนําเสนอรายวิชาหลักที่ทาํการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักที่ทําการ

สอนทุกระดับช้ัน ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหน่ึงได โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบ

การประเมิน PA 2 

 3. การพัฒ นางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ให ความสําคัญกับผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน 

(Outcomes)และตัวช้ีวัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม

ขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรูในบริบท

ของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการ

ประเมินจากเอกสาร 

 

สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 ประเด็นที่ทาทายในการพฒันาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบัน ดํารงตําแหนง ครู 

(ยังไมมีวิทยฐานะ)  ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คือ การปรับประยุกต  การจัดการเรียนรูและการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิด การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมกีารพฒันามากข้ึน (ทั้งน้ี ประเด็นทา

ทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับ การปฏิบัติที่คาดหวังทีสู่งกวาได) 

  ประเด็นทาทาย  

  เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1. สภาพปญหาของผูเรียนและการจัดการเรียนรู 

                        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
  2. วิธีการดําเนินการใหบรรลุผล  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  3. ผลลัพธการพัฒนาท่ีคาดหวัง  

 

    3.1 เชิงปริมาณ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ 

(          ) 

ตําแหนง ครู   

ผูจัดทําขอตกลงในการพฒันางาน 

1/ตุลาคม/2564 

 



 

ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

 (  ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

 (  ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอเพื่อพิจารณาอีก

ครั้ง ดังน้ี  

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ........................................................................ 

    ( นายพูลศักด์ิ  จิตสวาง ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

11/ตุลาคม/2564 


