
 

 
 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย      

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม  

 
 ครั้งท่ี 1  ผลการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 (1 เมษายน 2566)    

  ครั้งท่ี 2  ผลการปฏิบัติงานตั้งแต 1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566 (1 ตุลาคม 2566)    

1. ขอมูลผูจัดทําขอตกลง 

 
ชื่อ             นามสกุล      ตําแหนง  คร ู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการ              
ตําแหนงเลขท่ี           รับเงินเดือนอันดับ คศ.2.          อัตราเงินเดือน            บาท 
สถานศึกษา/หนวยงานการศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เขต/อําเภอ เมือง      จังหวัด   เชียงใหม                  
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

 

 ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุ ไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัด                

การเรียนรูจริง) 

  หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 

  หองเรียนปฐมวัย 

  หองเรียนการศึกษาพิเศษ 

  หองเรียนสายวิชาชีพ 

  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ขาพเจา      ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ   ครูชํานาญการ    

กลุมสาระการเรียนรู        ขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลง 

ในการพัฒนางาน ตําแหนง   คร ู  วิทยฐานะ ครูชํานาญการ  ซ่ึ ง เป น ตํ าแห น งแ ล ะวิ ท ย ฐาน ะ ท่ี ดํ าร งอยู 

ในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

 

YRC_PA1/ส_ครูชํานาญการ  



สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง  

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

      1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน   รวมจํานวน               ชั่วโมง/สัปดาห ดังนี้ 

   กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา………………………….. จํานวน            ชั่วโมง/สัปดาห 

   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    จํานวน        ชั่วโมง/สัปดาห 

      1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู   จํานวน         ชั่วโมง/สัปดาห   

          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จํานวน           ชั่วโมง/สัปดาห 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน    จํานวน           ชั่วโมง/สัปดาห 

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

(ใหรายงาน ทุกวิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ทุกชั้น/ระดับ ท่ีไดรับมอบหมายใหสอนตามตารางสอนในกรณี

ท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาคเรียน) 
 

ภาคเรียนท่ี         ปการศึกษา                   . 

ลําดับ รหัสวิชา วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู ช้ัน/ระดับ 
จํานวนหอง จํานวนช่ัวโมงสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

7      

รวม    

   
1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู   จํานวน..................ช่ัวโมง/สัปดาห  ดังนี้ 
(ภาระงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการสอน)     

 1. งานครูท่ีปรึกษา     ชั้น ม………. (เลขท่ี ……-…....)  =      ชั่วโมง/สัปดาห 
 2. ครูท่ีปรึกษาคณะส…ี…………………   =    ชั่วโมง/สัปดาห 
 3. ครูเวรประจําวัน………………………..   =   ชั่วโมง/สัปดาห 
 4. …………………………………………………………….  =    ชั่วโมง/สัปดาห
 5. ……………………………………………………………..  =    ชั่วโมง/สัปดาห 
 
 



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

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน   จํานวน            ช่ัวโมง/สัปดาห 

1. ……………………………………………………………….. =  ……   ชั่วโมง/ สัปดาห 
2. ……………………………………………………………….. =  ……   ชั่วโมง/ สัปดาห 

 
2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู(ใหระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแตละดานวาจะดําเนินการ

อยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

 
 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตามขอตกลง ใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน 

กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรียนรู 
ลักษณะงานท่ีเสนอ                     
ใหครอบคลมุถึงการสราง                  
และหรือพัฒนาหลักสูตร                
การออกแบบการจัดการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู                
การสรางและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู การวัดและประเมินผล 
การจัด การเรียนรู การศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือ
แกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู 
การจดับรรยากาศท่ีสงเสริมและ
พัฒนาผูเรียน การอบรม         
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี              
ของผูเรียน 

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

  



 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดําเนินการพัฒนา 
ตามขอตกลง ใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ 

ผลลัพธ 
(Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 
ท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน 

กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน 
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
2 . ด า น ก า ร ส ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรูลักษณะงานท่ี
เสนอใหครอบคลุมถึงการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและ
รายวิชาการดําเนินการตามระบบ
ดู แ ล ช ว ย เห ลื อ ผู เรี ย น  ก า ร
ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
ข อ งส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ผูปกครองภาคีเครือขาย และหรือ
สถานประกอบการ 

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

  
 

3. ดานการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
ลักษณะงานท่ีเสนอใหครอบคลุม
ถึงการพัฒนาตนเองอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง การมีสวนรวม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู และการนําความรู
ความสามารถ ทักษะท่ีได               
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนา              
การจัดการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู 

 

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

 
 

  

หมายเหตุ   ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางานสามารถเพ่ิมจํานวนขอของภาระงานหรือเพ่ิมหนาของตารางไดตาม

รายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแตละรอบไดตามความตองการ 



หมายเหตุ  

 1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ใหเปนไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู

ของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูอํานวยการสถานศึกษาและขาราชการครูผูจัดทําขอตกลง  

 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบหลักท่ีสงผลโดยตรง

ตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนําเสนอรายวิชาหลักท่ีทําการสอน โดยเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักท่ีทําการ

สอนทุกระดับชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได โดยจะตองแสดงใหเห็นถึงการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขอตกลงสามารถประเมินไดตามแบบ

การประเมิน PA 2 

 3. การพัฒ นางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ให ความสํ าคัญ กับผลลัพธการเรียนรูของผู เรียน 

(Outcomes)และตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม

ขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรูในบริบท

ของแตละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการ

ประเมินจากเอกสาร 

 

สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 ประเด็นท่ีทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดทําขอตกลง ซ่ึงปจจุบัน ดํารงตําแหนง ครู 

วิทยฐานะครูชํานาญการ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของวิทยฐานะชํานาญการ คือ การแกไขปญหา  

การจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิด การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา

มากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับ การปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกวาได) 

  ประเด็นทาทาย  

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

 1. สภาพปญหาของผูเรียนและการจัดการเรียนรู 

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



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

 

    3.1 เชิงปริมาณ  

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

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

ลงชื่อ........................................................................ 

(      ) 

ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

1 ตุลาคม 2565 

 

 



ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

 (  ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

 (  ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอเพ่ือพิจารณาอีก

ครั้ง ดังนี้  

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

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

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

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

 

 

ลงชื่อ........................................................................ 

( นายพูลศักดิ์  จิตสวาง ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

1 ธันวาคม 2565 


