
 



 

อ้างอิง เพจ เรียนรู้ออนไลน์กับStarfish Labz รายการ Live เส้นทางสู่ ว PA กับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
น าร่อง PA โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดร.ศุภโชค ปิยะสันติ (30ก.ย.64) 

ตารางการอบรม วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

เวลา 19.00 น. – 20.00 น. เขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระดับปฐมวัย 

วิทยากร: ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล และ ทีมวิทยากร เพจ PA-Teacher and Supervisor 

 

เวลา 20.00 น. – 21.00 น. เขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระดับประถมศึกษา 

วิทยากร: ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล และ ทีมวิทยากร เพจ PA-Teacher and Supervisor 

 

เวลา 21.00 น. – 22.00 น. เขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระดับมัธยมศึกษา 

วิทยากร: ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล และ ทีมวิทยากร เพจ PA-Teacher and Supervisor 
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ตัวอย่างวิทยฐานะ 

ครูช านาญการ 
 

 

 

 

 

 

 



 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (วิทยฐานะครูช านาญการ) 

โรงเรียน…บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข..… ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4…… 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถงึวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ …………………………………………...……นามสกุล…………………………………… ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
สถานศึกษา ……………………………….. สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา …………………………………….…………………..  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2……….  อัตราเงินเดือน ……………….. บาท  
 
 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด                

การเรียนรู้จริง) 
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)             
ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  

  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
      1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน   รวมจ านวน   14   ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน     12     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน       2     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   จ านวน       4     ช่ัวโมง/สัปดาห์   
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน       3     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    จ านวน       2     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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ข้อ 1.1 ไม่ต่ ากว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ข้อ 1.1 รวมข้ออื่นๆ ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

PA1/ส 



  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบ ุ

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานท่ีเสนอ                     
ให้ครอบคลุมถึงการสร้าง                  
และหรือพัฒนาหลักสูตร                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 
แหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล การจัด 
การเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน และ การอบรม                  
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี              
ของผู้เรียน 
 

จัดท าหลักสูตรรายวิชา 
ภาษาไทยพื้นฐาน 
รหัสวิชา ท 11101 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
และออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้  
แบบBackward design  
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
(Competency-based 
learning) จัดท าแผน             
การจัดการเรียนรู้              
แนว Active Learning 
ท่ีแก้ไขปัญหา โดยสร้าง 
และพัฒนาส่ือเทคโนโลยี
และ แหล่งเรียนรู้                     
ท่ีหลากหลาย 
วัดและประเมินผล              
การจัดการเรียนรู้              
ตามสภาพจริงท่ีส่งเสริม 
คุณภาพผู้เรียนและ        
จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ ต่อการ
เรียนรู้การอบรมบ่มนิสัย              
ให้เป็นพลเมืองดี 
วิถีศรีกระนวน 4.0 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
อ่านออก เขียนได้  
ค าพื้นฐาน และ 
ประโยคอย่างง่าย ได้ 
 

ผู้ เ รี ยน ร้ อ ยละ  100 
อ่านออก เขียนได้  
ค า พื้ น ฐ า น  แ ล ะ 
ประโยคอย่างง่าย ได้ 

       



  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบ)ุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กั บ ผู้ เ รี ยน  ( โ ปร ด
ระบุ) 

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

 
2 .  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ลักษณะงานท่ี
เสนอให้ครอบคลุมถึงการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชาการด าเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น 
ๆ ของสถานศึกษา และการ
ป ร ะ ส าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ
ผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 

 
วิเคราะห์ผู้เรียน 
และสร้างระบบแนะแนว 
พลเมืองดี 
วิถีศรีกระนวน 4.0 
ท่ีเน้นบริการติดตามผล
( Follow-up Service )  

 

 
ผู้เรียนคุณลักษณะ 
พลเมืองดี 
วิถีศรีกระนวน 4.0 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ 
 

 

 
ผู้เรียนร้อยละ 100                 
ภาคภูมิใจในตนเอง 
พลเมืองดี 
วิถีศรีกระนวน 4.0 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ 
 

 
       
 
 

 

 

 

 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 12 
หมวดท่ี 1 นิยาม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน….คือ……? 



  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบ)ุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กั บ ผู้ เ รี ยน  ( โ ปร ด
ระบุ) 

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

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี เ ส น อ ใ ห้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แ ล ะ ก า ร น า ค ว า ม รู้
ค ว าม สาม ารถ  ทักษ ะ ท่ี ไ ด้               
จากการพัฒนาตน เอง และ
วิ ช า ชีพมาใ ช้ ในการพัฒนา              
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

จัดท าระบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  
ยุค New Normal   
PLC ออนไลน์  
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Teams 
จนเกิดนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท่ีแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง 
กั บ บ ริ บ ท ส ถ า น ศึ ก ษ า 
ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น                   
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
อ่านออก เขียนได้  
ค าพื้นฐาน และ 
ประโยคอย่างง่าย ได้ 
 

ผู้ เ รี ยน ร้ อ ยละ  100 
อ่านออก เขียนได้  
ค า พื้ น ฐ า น  แ ล ะ 
ประโยคอย่างง่าย ได้ 
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Performance Agreement….คือ……? 



หมายเหตุ  

 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท า
ข้อตกลง  
 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักท่ีส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของ
รายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับช้ัน ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
สามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
 3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes)และตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการ
เรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็น
ส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน  
ด ารงต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง คือ  การก้ไขปัญหา                 

การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือ                    
มีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกว่าได้) 
 
   ประเด็นท้าทาย เรื่อง  อ่านออก เขียนได้ ค าพื้นฐาน และ ประโยคอย่างง่าย ผู้เรียน                          

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 พลเมืองดีวิถีศรีกระนวน 4.0 

 

 



  1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

                         คุณภาพผู้เรียนท่ีก าลังจะผ่านระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไม่สะท้อนคุณภาพ  
ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภาษาไทย มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน ตัวชี้วัดช้ันปี ท1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า  
ค าคล้องจอง และข้อความส้ันๆ และ มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ 
และเขียน เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดช้ันป ีท2.1 ป.1/2 เขียนส่ือสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ เนื่องจาก สภาพการจัดการเรียนรู้ 
ยังไม่สามารถตอบสนองธรรมชาติการเรียนรู้ ลีลาการเรียนรู้ ของผู้เรียนท่ีแตกต่างกัน และ ยังไม่สอดคล้อง                 
กับบริบทด้านสังคม วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตจริงของนักเรียน 
 

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
   2.1  ศึกษา รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามสภาพวิถีชีวิตจริง
ในสังคมรอบตัว ท่ีผู้เรียนเสาะแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นจริง (Authentic Data) 
   2.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward design สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
(Competency-based learning)  
                             2.3  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนว Active Learning                
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน ท่ี ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา
ผู้เรียนและท้องถิ่นโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน โดยได้ริเริ่มพัฒนาวิธีการสอนเป็นของตนเอง คือ
วิธีการสอน “ภาษาพาเพลิน อ่านได้ เขียนได้ 5 ขั้นตอน” ท่ีได้พัฒนาจากวิธีการสอน อ่านเขียนหรรษา                
5 ขั้นตอน (นัตยา หล้าทูนธีรกุล,2560) มาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
                             2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอน “ภาษาพาเพลิน อ่านได้ เขียนได้ 5 ขั้นตอน” 
ประกอบ ส่ือ นวัตกรรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  สอดแทรก
การอบรม  บ่มนิสัยเร่งพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
   2.5 จัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ Live สด ด้วยโปรแกรม Facebook  Live เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
รับรู้ผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียนแบบ Realtime 
    2.6 จัดบริการแนะแนว บริการติดตามผล  ( Follow-up Service ) เป็นบริการ                  
ท่ีมีระบบ  ขั้นตอน ในการติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการ การจัดกิจกรรมแนะแนว เช่ือมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ซึง่เป็นการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง                  
และพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 



 

  3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

      3.1 เชิงปริมาณ  
                              ผู้เรียนร้อยละ 100 อ่านออก เขียนได้ ค าพื้นฐาน และ ประโยคอย่างง่าย ได้ 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
                            ผู้เรียนมีทักษะการส่ือสารเบื้องต้นท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม(Creativity and Innovation)ขั้นพื้นฐาน สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่ง สะท้อน
คุณภาพของพลเมืองดีวิถีศรีกระนวน 4.0 คือ ยุค การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย ท่ีระบุว่า
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
       ลงช่ือ........................................................................ 
             (                                                    ) 
              ต าแหน่ง ครู 
              ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                      1/ตุลาคม/2564 
 
ความเหน็ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง ดังนี้  
  ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ........................................................................ 
                          (                           ) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………………………… 
            ................/.............../.................. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

ตัวอย่างวิทยฐานะ 

ครูช านาญการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียน…………………..………… ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………………………… 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ …………………………………………… ต าแหน่ง ครู  สถานศึกษา โรงเรียน……………………………….…………………….                    
สังกัด ………………………………………………………………..รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  อัตราเงินเดือน ……………….. บาท  
 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด                

การเรียนรู้จริง) 
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ             
ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  

  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
      1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน   รวมจ านวน   14   ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน     12     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน       2     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   จ านวน       4     ช่ัวโมง/สัปดาห์   
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน       3     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    จ านวน       2     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 38 
ข้อ 1.1 ไม่ต่ ากว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ข้อ 1.1 รวมข้ออื่นๆ ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

PA1/ส 



  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบ ุ

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี เ ส น อ ใ ห้
ครอบคลุมถึงการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
การ จัดก าร เ รี ยน รู้  ก า ร จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การสร้าง
และหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ แหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล การจัด 
การเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒน าก าร เ รี ยน รู้  ก า ร จั ด
บรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ  ก า ร อ บ ร ม                  
และพัฒนา คุณ ลักษณะ ท่ี ดี              
ของผู้เรียน 
 

จัดท าหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
รหัส ว 16101 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
และออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้แบบBackward 
design สู่การเรียนรู้             
ฐานสมรรถนะ 
(Competency-based 
learning) จัดท าแผน             
การจัดการเรียนรู้              
แนว Active Learning 
โดยสร้างและพัฒนา            
ส่ือเทคโนโลยีและ            
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
วัดและประเมินผล              
การจัดการเรียนรู้              
ตามสภาพจริงท่ีส่งเสริม 
การแก้ปัญหาคุณภาพ
ผู้เรียนและจัดบรรยากาศ          
ท่ีเอื้อ ต่อการเรียนรู้                
การอบรมบ่มนิสัยให้เป็น
พลเมืองดีวิถีชุมแพ 4.0 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
Thailand 4.0 
“พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 
และ มีทักษะ 
ความคิดเชิง
นวัตกรรม 
(Innovation)  
สามารถสร้าง 
Product 
Innovation 
ได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 60                 
มีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
Thailand 4.0 
“พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity )และมี
ทักษะ 
ความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovation) 
สามารถสร้าง 
Product Innovation 
ได้ 



       
  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กั บ ผู้ เ รี ยน  ( โ ปร ด
ระบุ) 

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

 
2 .  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ลักษณะงานท่ี
เสนอให้ครอบคลุมถึงการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชาการด าเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น 
ๆ ของสถานศึกษา และการ
ป ร ะ ส าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ
ผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 
 

 
วิเคราะห์ผู้เรียน 
และสร้างระบบแนะแนว
พลเมือง Thailand 4.0 
“พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” 
รักตน รู้ตน รู้งาน               
สานฝันสู่อาชีพ 
ท่ีเน้นบริการติดตามผลผล
( Follow-up Service )  

 

 
ผู้เรียนรักตน  
รู้ตน รู้งาน               
สานฝันสู่อาชีพ 
พลเมือง 
Thailand 4.0 
“พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ 
ด้วยนวัตกรรม 

 

 
ผู้เรียนร้อยละ 60                 
ภาคภูมิใจในตนเอง 
รู้ตน รู้งาน               
สานฝันสู่อาชีพ 
พลเมือง 
Thailand 4.0 
“พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ 
ด้วยนวัตกรรม 

 

 
       
 
 

 

 

 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 12 
หมวดท่ี 1 นิยาม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน….คือ……? 



  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กั บ ผู้ เ รี ยน  ( โ ปร ด
ระบุ) 

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

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี เ ส น อ ใ ห้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แ ล ะ ก า ร น า ค ว า ม รู้
ค ว าม สาม ารถ  ทักษ ะ ท่ี ไ ด้               
จากการพัฒนาตน เอง และ
วิ ช า ชีพมาใ ช้ ในการพัฒนา              
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

จัดท าระบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  
ยุค New Normal   
PLC ออนไลน์  
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Teams 
จนเกิดนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วิธีการสอน 
STEM 6 ขั้นตอน 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
Thailand 4.0 
“พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 
และ มีทักษะ 
ความคิดเชิง
นวัตกรรม 
(Innovation)  
สามารถสร้าง 
Product 
Innovation 
ได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 60                 
มีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
Thailand 4.0 
“พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity )และมี
ทักษะ 
ความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovation) 
สามารถสร้าง 
Product Innovation 
ได้ 
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หมวดท่ี 1 นิยาม 
Performance Agreement….คือ……? 



หมายเหตุ  

 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท า
ข้อตกลง  
 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักท่ีส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของ
รายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับช้ัน ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
สามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
 3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes)และตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการ
เรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็น
ส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของวิทยฐานะช านาญการ 
คือ การแก้ไขปัญหา (Solve the problem) การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิด

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับ            
การปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกว่าได้) 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 51-54 
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะคูช านาญการ 



  1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

                      การจัดการเรียนรู้  ยั งไม่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สูงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                   
ท่ีจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ คุณภาพผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สะท้อนคุณภาพของพลเมืองไทย                   
ยุค Thailand 4.0 คือ ยุค การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ระบุว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”             
ให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) พลเมืองในประเทศมีรายได้สูงจากเศรษฐกิจ                  
ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy) ท่ีเป็นสภาวะของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแนวใหม่ท่ีเปล่ียน
จากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม    
 

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
                             2.1   ศึกษาบริบท SMART City เมืองชุมแพ ประเด็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาข้าวทับทิมชุมแพ 
วิเคราะหเ์ช่ือมโยงคุณค่าของภูมิปัญญาข้าวทับทิมชุมแพแล้วออกแบบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาสู่การสร้างนวัตกรรม 
   2.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward design สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
(Competency-based learning)  
                             2.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนว Active Learning               
ด้วยวิธีการสอน STEM 6 ขั้นตอน ประกอบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) จ านวน 3 เทคนิค คือ เทคนิคระดมพลังสมอง (Brainstorming)  เทคนิคเล่าเรื่อง  
ท่ีได้ท า (Storydoing) เทคนิคเล่าเรื่องเร้าพลัง (Story telling) 

                                2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอน STEM 6 ขั้นตอน ประกอบ ส่ือ นวัตกรรม
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ด้วย เทคโนโลยี
ออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams และ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
สอดแทรกการอบรมบ่มนิสัยเร่งพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
    2.5 จัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ Live สด ด้วยโปรแกรม Facebook  Live เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
รับรู้ผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียนแบบ Realtime 
    2.6 จัดบริการแนะแนว บริการติดตามผล  ( Follow-up Service ) เป็นบริการ                  
ท่ีมีระบบ  ขั้นตอน ในการติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการ การจัดกิจกรรมแนะแนว เช่ือมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ซึง่เป็นการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง                  
และพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 



  3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

      3.1 เชิงปริมาณ  
                              ผู้เรียนร้อยละ 60  มีพัฒนาการในสมรรถนะพลเมือง Thailand 4.0 “พลเมืองดี 
วิถีชุมแพ 4.0” มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity ) และมีทักษะ ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) 
สามารถสร้าง Product Innovation ได้ 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
                               ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and Innovation) สามารถ
น าเทคนิคระดมพลังสมอง (Brainstorming)  เทคนิคเล่าเรื่องท่ีได้ท า (Storydoing) เทคนิคเล่าเรื่องเร้าพลัง                 
(Storytelling) ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่ง สามารถสะท้อนคุณภาพของพลเมืองไทย Thailand 4.0            
“พลเมืองดีวิถีชุมแพ 4.0” คือ ยุค การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย ท่ีระบุว่า“มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
       ลงช่ือ........................................................................ 
             (                                                    ) 
              ต าแหน่ง ครู 
              ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                      1/ตุลาคม/2564 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง ดังนี้  
  ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ........................................................................ 
                          (                           ) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………………………… 
            ................/.............../.................. 

 
 



 
 
 

 

 

ตัวอย่างวิทยฐานะ 

ครูช านาญการพิเศษ 

 

 



 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียน…………แม่แตง..……… ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………มัธยมศึกษาเชียงใหม่……… 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถงึวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ ……………………………………นามสกุล…………………………… ต าแหน่ ง  ครู   วิทยฐานะครูช านาญการพิ เศษ
สถานศึกษา    โรงเรียนแม่แตง      สังกัด……….….ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่…………………..  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3  อัตราเงินเดือน ……………….. บาท  
 
 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด                

การเรียนรู้จริง) 
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  

  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
      1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน   รวมจ านวน   14   ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน     12     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน       2     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้   จ านวน       4     ช่ัวโมง/สัปดาห์   
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน       3     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    จ านวน       2     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 38 
ข้อ 1.1 ไม่ต่ ากว่า 12 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ข้อ 1.1 รวมข้ออื่นๆ ไม่ต่ ากว่า 20 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

PA1/ส 



  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบ ุ

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานท่ีเสนอ                     
ให้ครอบคลุมถึงการสร้าง                  
และหรือพัฒนาหลักสูตร                
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 
แหล่งเรียนรู้  
การวัดและประเมินผล การจัด 
การเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน และ การอบรม                  
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี              
ของผู้เรียน 
 

จัดท าหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
รหัส ว23102 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ แบบBackward 
design สู่การเรียนรู้             
ฐานสมรรถนะ 
(Competency-based 
learning) จัดท าแผน             
การจัดการเรียนรู้              
แนว Active Learning 
โดยสร้างและพัฒนา            
ส่ือเทคโนโลยีและ            
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
วัดและประเมินผล              
การจัดการเรียนรู้              
ตามสภาพจริงท่ีส่งเสริม 
การแก้ปัญหาคุณภาพ
ผู้เรียนและจัดห้องเรียน
Microsoft Teams ครบ
เครื่องเรื่องการเรียนรู้             
การอบรมบ่มนิสัยให้เป็น
พลเมืองดีวิถีแม่แตง 4.0 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
MT Thailand 4.0 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 
และ มีทักษะ 
ความคิดเชิง
นวัตกรรม 
(Innovation)  
สามารถสร้าง 
Product 
Innovation 
ได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 60                 
มีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
MT Thailand 4.0 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity )และมี
ทักษะ 
ความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovation) 
สามารถสร้าง 
Product Innovation 
ได้ 



       
  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบ)ุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กั บ ผู้ เ รี ยน  ( โ ปร ด
ระบุ) 

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

 
2 .  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ลักษณะงาน 
ท่ี เ ส น อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง                 
การ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ            
ของ ผู้ เรียนและรายวิชาการ
ด า เนิน ก ารตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา และการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย  แ ละ หรื อ สถ าน
ประกอบการ 

 
วิเคราะห์ผู้เรียน 
และสร้างระบบแนะแนว
พลเมือง MT Thailand 4.0 
รักตน รู้ตน รู้งาน               
สานฝันสู่อาชีพ 
ท่ีเน้นบริการติดตามผล
( Follow-up Service )  
จัดห้องเรียนออนไลน์ 
Microsoft Teams  
ครบเครื่องเรื่องการเรียนรู้
การอบรมบ่มนิสัย              
ให้เป็น 
พลเมืองดีวิถีแม่แตง 4.0 

 

 
ผู้เรียน 
รักวิถีแม่แตง 
รู้ตน รู้งาน               
สานฝันสู่อาชีพ 
พลเมือง MT 
Thailand 4.0 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ 
ด้วยนวัตกรรม 

 

 
ผู้เรียนร้อยละ 60                 
ภาคภูมิใจในตนเอง 
วิถีแม่แตง 
รู้ตน รู้งาน               
สานฝันสู่อาชีพ 
พลเมือง MT 
Thailand 4.0 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองได้ 
ด้วยนวัตกรรม 

 

 
       
 
 

 

 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 12 
หมวดท่ี 1 นิยาม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน….คือ……? 



  2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบ)ุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กั บ ผู้ เ รี ยน  ( โ ปร ด
ระบุ) 

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

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี เ ส น อ ใ ห้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
แ ล ะ ก า ร น า ค ว า ม รู้
ค ว าม สาม ารถ  ทักษ ะ ท่ี ไ ด้               
จากการพัฒนาตน เอง และ
วิ ช า ชีพมาใ ช้ ในการพัฒนา              
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

จัดท าระบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  
ยุค New Normal   
PLC ออนไลน์  
โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Teams 
จนเกิดนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 
ท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วิธีการสอนใหม่  
ช่ือ “คิดเป็นเน้นการสร้าง
นวัตกรรม 7 ขั้นตอน”  
1. คิดเป็นเน้นคุณค่ากับ
ทรัพยากร 
2. สร้าง Brand นวัตกรรม
น ารายได้ 
3. หลากหลายแนวทาง 
การผลิต 
4. วางผังแนวคิดเช่ือมโยง
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
5. ปฏิบัติการพัฒนา
นวัตกรรม  

ผู้เรียนมีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
MT Thailand 4.0 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 
และ  
มีทักษะ 
ความคิดเชิง
นวัตกรรม 
(Innovation)  
สามารถสร้าง 
Product 
Innovation 
ได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 60                 
มีพัฒนาการ 
ในสมรรถนะพลเมือง 
MT Thailand 4.0 
มีทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity ) 
และ 
มีทักษะ 
ความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovation) 
สามารถสร้าง 
Product Innovation 
ได้ 



        2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะ
ปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบ)ุ 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กั บ ผู้ เ รี ยน  ( โ ปร ด
ระบุ) 

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

  
วิธีการสอนใหม่  
ช่ือ “คิดเป็นเน้นการสร้าง
นวัตกรรม 7 ขั้นตอน”  
(ต่อ) 
6. ประกันคุณภาพ
นวัตกรรม 
7. น าสู่การขายสร้างรายได้
แบบยั่งยืน 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 13 
หมวดท่ี 1 นิยาม 
Performance Agreement….คือ……? 



หมายเหตุ  

 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท า
ข้อตกลง  
 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักท่ีส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมของ
รายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับช้ัน ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
สามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
 3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Outcomes)และตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการ
เรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็น
ส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน  
ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของวิทยฐานะช านาญการ 
คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูง
กว่าได้) 

  ประเด็นท้าทาย เรื่อง พัฒนาวิธีการสอน “คิดเป็นเน้นการสร้างนวัตกรรม 7 ขั้นตอน” ประกอบ

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ผู้เรียนระดับ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

เปิด คู่มือ ก.ค.ศ. หน้า 56-60 
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะคูช านาญการพิเศษ 



  1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

                       การจัดการเรียนรู้  ยั งไม่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สูงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                   
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รหัส ว23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) คุณภาพผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สะท้อนคุณภาพของพลเมืองไทย ยุค Thailand 4.0 คือ ยุค การพัฒนา
เศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย ท่ีระบุว่า“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหม่ (New 
Engines of Growth) พลเมืองในประเทศมีรายได้สูงจากเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value Based 
Economy) ท่ีเป็นสภาวะของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแนวใหม่ท่ีเปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม”เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และ นวัตกรรม    
 

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
                             2.1   ศึกษาบริบท แนวคิดเชิงวิสัยทัศน์ SMART City เมืองแม่แตง และ SMART MT 
Students ของหลักสูตรสถานศึกษา ยุค Modern MT Curriculum ประเด็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชนแม่แตง 
วิเคราะหเ์ช่ือมโยงคุณค่าของภูมิปัญญา แล้ว ออกแบบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาสู่การสร้างนวัตกรรม 
   2.2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ Backward design สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
(Competency-based learning)  
                             2.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนว Active Learning               
ด้วยวิธีการสอนใหม่  “คิดเป็นเน้นการสร้างนวัตกรรม 7 ขั้นตอน” ประกอบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and Innovation) จ านวน 3 เทคนิค คือ เทคนิคระดมพลังสมอง 
(Brainstorming)  เทคนิคเล่าเรื่องท่ีได้ท า (Storydoing) เทคนิคเล่าเรื่องเร้าพลัง (Storytelling) 
                               2.4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอน “คิดเป็นเน้นการสร้างนวัตกรรม 7 ขั้นตอน” 
ประกอบ ส่ือ นวัตกรรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) จ านวน 3 เทคนิค คือ เทคนิคระดมพลังสมอง (Brainstorming)  เทคนิคเล่าเรื่องท่ีได้ท า 
(Storydoing) เทคนิคเล่าเรื่องเร้าพลัง (Storytelling) ด้วย เทคโนโลยีออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams และ 
แหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  สอดแทรกการอบรมบ่มนิสัยเร่งพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
    2.5 จัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ Live สด ด้วยโปรแกรม Facebook  Live เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
รับรู้ผลลัพธ์คุณภาพผู้เรียนแบบ Realtime 
    2.6 จัดบริการแนะแนว บริการติดตามผล  ( Follow-up Service ) เป็นบริการ                  
ท่ีมีระบบ  ขั้นตอน ในการติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการ การจัดกิจกรรมแนะแนว เช่ือมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ซึง่เป็นการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุง                  
และพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 



  3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  

      3.1 เชิงปริมาณ  
                              ผู้เรียนร้อยละ 60  มีพัฒนาการในสมรรถนะพลเมือง Thailand 4.0 มีทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity )และมีทักษะ ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)สามารถสร้าง Product Innovation ได้ 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
                            ผู้เรียนมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity and Innovation) สามารถน า
เทคนิคระดมพลังสมอง (Brainstorming)  เทคนิคเล่าเรื่องท่ีได้ท า (Storydoing) เทคนิคเล่าเรื่องเร้าพลัง                 
(Storytelling) ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่ง สามารถสะท้อนคุณภาพของพลเมือง SMART MT Students 
ของหลักสูตรสถานศึกษา ยุค Modern MT Curriculum  ยุค การพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ท่ีระบุว่า“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
       ลงช่ือ........................................................................ 
             (                                                    ) 
              ต าแหน่ง ครู 
              ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                      1/ตุลาคม/2564 
 
ความเหน็ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง ดังนี้  
  ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ........................................................................ 
                          (                           ) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………………………… 
            ................/.............../.................. 
 
 

 



 


