
 

 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ครู  (ยงัไมม่ีวิทยฐานะ)  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  
 

 ครั้งที่ 1  ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 (1 เมษายน 2566)    

  ครั้งที่ 2  ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 (1 ตุลาคม 2566)    

 
1. ข้อมูลผู้จัดท าข้อตกลง 

 
ชื่อ            นามสกุล                      ต าแหน่ง  คร ู  วิทยฐานะ           -                
ต าแหน่งเลขท่ี        รับเงินเดือนอันดับ     อัตราเงินเดือน     บาท 
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย        เขต/อ าเภอ    เมือง    จังหวัด  เชียงใหม่ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 
 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุ ได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด                
การเรียนรู้จริง) 
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้า      ต าแหน่ง    ครู  วิทยฐานะ  -        
กลุ่มสาระการเรียนรู้        ขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลง 
ในการพัฒนางาน ต าแหน่ง   คร ู  วิทยฐานะ -      ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

YRC_PA1/ส_ครู  (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 



 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง   

1. ภาระงาน มีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้ 
      1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน   รวมจ านวน               ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา………………………….. จ านวน            ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน        ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   จ านวน         ชั่วโมง/สัปดาห์   
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน           ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    จ านวน           ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
   1.1 วิชาเอก/สาขา/กลุ่มวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนตามตารางสอน  จ านวน..........ชั่วโมง/สัปดาห์    

(ให้รายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น/ระดับ ที่ได้รับมอบหมายให้สอนตามตารางสอนในกรณี
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาคเรียน) 
 

ภาคเรียนที่         ปีการศึกษา                   . 

ล าดับ รหัสวิชา วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น/ระดับ 
จ านวนห้อง จ านวนชั่วโมงสอน 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

รวม    
   

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   จ านวน..................ชั่วโมง/สัปดาห์  ดังนี้ 
(ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสอน)     

 1. งานครูที่ปรึกษา     ชั้น ม………. (เลขท่ี ……-…....)  =      ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 2. ครูที่ปรึกษาคณะสี……………………   =    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 3. ครูเวรประจ าวัน………………………..   =   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 4. …………………………………………………………….  =    ชั่วโมง/สัปดาห์
 5. ……………………………………………………………..  =    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 



  1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จ านวน             ชั่วโมง/สัปดาห์  ดังนี้  
1. ……………………………………………………………….. =  ……    ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
2. ……………………………………………………………….. =  ……    ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
3. ……………………………………………………………….. =  ……    ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
    

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น   จ านวน            ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1. ……………………………………………………………….. =  ……    ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
2. ……………………………………………………………….. =  ……    ชั่วโมง/ สัปดาห์ 

 
2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการ
อย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอ                     
ให้ครอบคลุมถึงการสร้าง                  
และหรือพัฒนาหลักสูตร                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
การจัด การเรียนรู้ การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน การอบรม         
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดี              
ของผู้เรียน 

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

  



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
2 . ด้ า น ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุม
ถึงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้ เรี ยน และรายวิ ช าการ
ด า เนิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการ และงาน อ่ืน  ๆ  ของ
สถานศึกษา และการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคี
เค รื อ ข่ า ย  แ ล ะ ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการ 

ควรครอบคลุมประเด็น
การประเมินตามเกณฑ์ 
กคศ.ที่ ศธ.0206/
ว/23 ลวท. 3 กันยายน 
2564 
 

  
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุม
ถึงการพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะที่ได้               
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนา              
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ควรครอบคลุมประเด็น
การประเมินตามเกณฑ์ 
กคศ.ที่ ศธ.0206/
ว/23 ลวท. 3 กันยายน 
2564 
  

 
 

  

หมายเหตุ   ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานสามารถเพ่ิมจ านวนข้อของภาระงานหรือเพ่ิมหน้าของตารางได้ตาม
รายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละรอบได้ตามความต้องการ 



หมายเหตุ  

 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้
ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท าข้อตกลง  
 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรง
ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักที่ท าการ
สอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบ
การประเมิน PA 2 
 3. การพัฒ นางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Outcomes)และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการ
ประเมินจากเอกสาร 
 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง ครู 
(ยังไม่มีวิทยฐานะ)  ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง  คือ การปรับประยุกต์  การจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นท้า
ทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับ การปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

  ประเด็นท้าทาย  

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

 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
                        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 



  2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
  3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

 

    3.1 เชิงปริมาณ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
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ลงชื่อ........................................................................ 
(          ) 

ต าแหน่ง ครู   
ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

1 ตุลาคม 2565 
 

 



ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอเพ่ือพิจารณา  
อีกครั้ง ดังนี้  
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............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ........................................................................ 
    ( นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
1 ธันวาคม 2565 


