


ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่งครูและมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ
ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอ
เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน

กรอบแนวคิดข้อการท าข้อตกลงพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง (PA1/ส)

ประเด็นท้าทาย (Based on Learning Outcomes)
มุ่งเน้นการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ครู ไม่มีวิทยฐานะ - ปรับประยุกต์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานจนปรากฏผล
ลัพธ์กับผู้เรียน ได้ตามมาตรฐานต าแหน่ง
วิทยฐานะครูช านาญการ -สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ - สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจนปรากฏผลเชิงประจักษ์
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ -สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้ จนท าให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น
และให้ค าปรึกษาผู้อื่น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ - สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่
และขยายผลจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชพี



Learning outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้) คือ ความคาดหมายว่าผู้เรียนจะมี
ความสามารถที่จะท าไดต้ามผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ การให้ความส าคัญกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กระบวนการในการเจาะจงผลลัพธ์จะเป็นสิ่งควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcomes) เกณฑบ์่งชี้คุณลักษณะการเรียนรู้และผลของการ
เรียนรู้ทั้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 มิตไิด้แก่ 

1) ความรู้(Knowledge) 
2) ทักษะ (Skills) 
3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ (Application and

Responsibility)

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ : Outcome-based education (OBE) 



กุญแจส าคัญของ OBE
1) ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้อะไร (what)
2) ท าไมจึงต้องการให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งนั้น (why)
3) จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้ได้ดีท่ีสุดอย่างไร (How)
4) จะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนได้เรียนรู้สิ่งนั้นแล้ว 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม
หรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการ
มากขึ้น เมื่อผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและด าเนินการซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ผลงาน (Product)
หรือ ผลการปฏิบัติ (Performance) ของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการเรียนรู้



ผลผลิต (Output) 
ผลที่ได้ตาม
เป้าหมายของการ
เรียน เช่น จ านวน
นักเรียนที่สอบผ่าน

ผลลัพธ์ (Outcome)
หลังจากทีส่อนเสร็จไป
แล้วนักเรียนเกดิความรู้ 
ทักษะ เจตคต ิน าไป
พัฒนาคณุภาพชีวิตให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร



แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PA1/ส)



เขียนข้อตกลงให้ตรง
กับมาตรฐาน
ต าแหน่งและ

มาตรฐานวิทยฐานะ
(PA1/ส)



ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

ไม่น้อยกว่า 8
ชั่วโมง/สัปดาห์



๓) งานพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในต้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้หัวหน้าสายชั้น การประกันคุณภาพการศึกษาช่วยปฏิบัติงานการบริหารและจัด
การศึกษา ได้แก่ งานวิชากร งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น

๔) งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธกิาร และส่วนราชการต้นสังกัด

1.ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรยีน

๒. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ แผนการจัดประสบการณ์แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ



ต้องเขียนให้ครอบคลุมทุกด้านและครอบคลุมทุกตัวชี้วัด เขียนให้เหมาะสมตรงกับ
ระดับความคาดหวังหรือความลุ่มลึกของต าแหน่งและวิทยฐานะพร้อมด้วยความเป็นตัวตน

จากตัวชี้วัดแต่ละตัวให้น ามาก าหนดเป็นงาน (Task) เพื่อที่จะบอกว่าแต่ละตัวชี้วัดที่
เราจะท าหรือมีงาน (Task) อะไรบ้าง ซึ่งการเขียน Task ในแต่ละตัวชี้วัดควรตั้งค าถามว่า
จะท าอะไร และท าอย่างไรหรือมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร

เขียน Task ในแต่ละตัวชี้วัดได้ตอบโจทย์เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
หรือไม่ โดยให้ดูแบบ PA 2/ส 

แนวทางในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน



ส าหรับเกณฑ์ใน ว 9/2564 ไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลผลิต (output) แต่ให้
ความส าคัญกับการน าผลผลิตไปใช้และดูว่าผลการที่เกิดจากการน าผลผลิตไปใช้ท าให้
ได้ผลลัพธ์ (outcome) อย่างไรกับผู้เรียน

แนวทางในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร) เหมาะสมตามกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ (Outcome)อาจน าตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในผลลัพธ์นี้ด้วยก็ได้ 



น า Outcome ที่เขียนไว้มาจ าแนกตามลักษณะของ Outcome แตล่ะข้อ สรุปจัดเขียน
จ าแนกตามประเภท อะไรที่เขียนมามีความหมายใกล้เคียงกันก็น ามาเขียนใหม่ อะไรซ้ ากันก็
ตัดทิ้ง จ าแนกเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามค านิยามศัพท์ของ PA

มีการก าหนดตัวชี้วัด indicators เพื่อให้รู้ว่าการท างานของเราประสบผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือตามผลลัพธ์ (outcome) 

มีการก าหนดตัวชี้วัด indicators เพื่อให้รู้ว่าการท างานของเราประสบผลส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือตามผลลัพธ์ (outcome)

แนวทางในการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน

การก าหนดค่าเป้าหมายหรือคุณภาพผู้เรียนให้ก าหนดสูงกว่าหรือเทา่กับค าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด



หลักการเขียน PA1/ส
เริ่มจาก PA2/ส

ยังไม่มีวิทยฐานะ

ช านาญการ

ช านาญการพิเศษ



จ านวน 8 ตัวชี้วัด

Tasks ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรง
ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการ
สอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น 
ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดย
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และ
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงสามารถ
ประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2



การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้
ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes) 
และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการประเมินตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง
สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

จ านวน 4 ตัวชี้วัด

จ านวน 3 ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ (Outcome) เราอาจน าตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในผลลัพธน์ี้ด้วยก็ได้ และหรืออาจเขียนเป็นราย Task ก่อนก็ได้

การเขียนตัวชี้วัดมี 2 ลักษณะ คือ เขียนเป็นตัวชี้วัด 
หรือเขียนเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จก็ได้



ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ 
เจตคติ ความคิด พฤติกรรมหรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของ
หลักสูตร ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือมีพัฒนาการมากขึ้น เมื่อ
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติตาม
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบและด าเนินการซึ่ง
สามารถพิจารณาได้จาก ผลงาน (Product) หรือ ผลการปฏิบัติ 
(Performance) ของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการเรียนรู้



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks
What : ออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรูร้ายวิชา
How : วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) และหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชา..ออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรูใ้ห้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ัดหรือผล
การเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาบรบิทของสถานศกึษา 
ผู้เรียน และท้องถิ่น เชน่ หน่วยการเรียนรู้แบบบรูณา
การ หน่วยการเรียนรูแ้บบ STEM หน่วยการเรียนทีเ่น้น
ทักษะชีวิต ทักษะการคิด ฯลฯ



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks 
What : ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ตามแนว Active learning ด้วยเทคนิค ด้วยเกม ด้วยเพลง
How : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้กิจกรรม.....มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด/วิธีการ
ที่ก าหนด โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks
What : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ออกแบบไว้ 
How : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค/วิธีสอน/รูปแบบ
การสอน....ผู้เรียนได้เรียนรู้และท างานร่วมกัน มีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ตามท่ีออกแบบไว้ก่อนการ
สอนทุกครั้ง มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างของผู้เรียน มีการสอดแทรกด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงคแ์ละ ให้ปรึกษาช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
สามารถท างานร่วมกันได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks
What : ออกแบบ/พัฒนาสื่อการเรียนรู้/นวัตกรรม/
เทคโนโลย/ีแหล่งเรียนรู้ ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง........กลุ่มสาระ......
How : ออกแบบ/ผลิต/พัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด 
หลักการ วิธีการ เช่น สื่อเทคโนโลยี เกม ชุดกิจกรรม 
บทเรียนส าเร็จรูป สื่อ power point ใบความรู้ ใบงาน มี
การใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจและมีความสุข ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการท างาน ทักษะอาชีพ 
หรือสมรรถนะส าคัญและมีการประเมินผลการใช้สื่อการ
เรียนรู้เพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks
What : ออกแบบ/พัฒนาเครื่องวัด หรือรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลเรื่อง....กลุ่มสาระ... 
ที่หลากหลายวิธี เหมาะสมกับผู้เรียน
How : ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ กิจกรรม มีวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน หลังเรียนและน าผลการวัดและประเมิน
มาใช้ในแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks
What : ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง..........
How : น าผลการจัดการเรียนรู้(ปพ.5) มาศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนรู้ในเรื่อง.....ออกแบบการเรียนรู้ เลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัญหา ก าหนดขั้นตอนวิธี
เนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ
สร้างเครื่องมือ ด าเนินการแก้ปัญหาตามรูปแบบ/สื่อ ที่
ก าหนด วิเคราะห์ผล สรุปผล จัดท ารายงานถึงการ
พัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพื่อใหม้ีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือสมรรถนะส าคัญ ผู้เรียน
ได้รับการแก้ไขปัญหา



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks
What : จัดบรรยากาศในชั้นเรียนทั้งด้านกายภาพและด้าน
จิตวิทยา
How : จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เต็มไป
ด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ จัดมุมวิชาการ จัด
ป้ายนิเทศ ตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน จัดท า
ข้อตกลงในห้องเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา จัดบรรยากาศที่ท้าทาย 
บรรยากาศที่มีอิสระ บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ 
บรรยากาศที่อบอุ่น บรรยากาศแห่งความส าเร็จ ให้โอกาส
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู้ และให้
ก าลังใจ เสริมแรง ในการเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนทางบวก



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks
What : อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรม
How : จัดท ากิจกรรม/โครงงานคุณธรรมเพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความมีวินัย และจิตอาสา เป็นต้น มีการสอดแทรก
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงคเ์ข้ากับการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน จัดกิจกรรม
ที่เน้นให้นักเรียนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
สวนตน มีค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้จาก
การได้ลงมือปฏิบัติ ท างานเป็นทีม สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น
2. ท าให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ท าให้มีผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
3. ท าให้ผู้เรียนมีทักษะระบวนการคิดสามารถคิดแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงาน

ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง

Tasks (สร้างและพฒันาหลกัสูตร)
What : ออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้รายวิชา
How : วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2561) และหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา..
ออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น เช่น หน่วยการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้แบบ STEM หน่วยการ
เรียนท่ีเน้นทักษะชีวิต ทักษะการคิด ฯลฯ
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Tasks(ออกแบบการจัดการเรียนรู)้
What : ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนว Active 
learning ด้วยเทคนิค ด้วยเกม ด้วยเพลง
How : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยใช้กิจกรรม.....มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด/วิธีการท่ีก าหนด โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพงึประสงค์
และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้
เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติ ท างานเป็นทีม สร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเองมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น
2. ท าให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้ท าให้มีผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
3. ท าให้ผู้เรียนมีทักษะระบวนการคิดสามารถคิดแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงาน

ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง
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Tasks(จัดกิจกรรมการเรยีนรู้)
What : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีออกแบบไว้ 
How : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค/วิธีสอน/รูปแบบการสอน....ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ท างานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้
ตามท่ีออกแบบไว้ก่อนการสอนทุกครั้ง มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียน มีการสอดแทรกด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ให้ปรึกษา
ช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
สามารถท างานร่วมกันได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถ
ใน การพัฒนาตนเองได้ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงขึ้น (ซ้ า)

ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดี
ขึ้นไป (ซ้ า)



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
What : ออกแบบ/พัฒนาสื่อการเรียนรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลย/ีแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีความ
สอดคล้องกับเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง........กลุ่มสาระ......
How : ออกแบบ/ผลิต/พัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามแนวคิด หลักการ วิธีการ เช่น สื่อ
เทคโนโลยี เกม ชุดกิจกรรม บทเรียนส าเร็จรูป สื่อ power point ใบความรู้ ใบงาน มีการ
ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจและมี
ความสุข ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทักษะการท างาน ทักษะอาชีพ หรือ
สมรรถนะส าคัญและมีการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น

ผลลัพธ์ (Outcome)
4. ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้สงูขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตวัชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดบัดีขึน้ไป (ซ้ า)
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพิม่มากขึน้



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks วัดและประเมินผลการเรียนรู้
What : ออกแบบ/พัฒนาเครื่องวัด หรือรูปแบบการวัดและประเมินผลเรื่อง....กลุ่ม
สาระ... ทีห่ลากหลายวิธี เหมาะสมกับผู้เรียน
How : ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กิจกรรม มี
วิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง วัดและประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียนและน า
ผลการวัดและประเมินมาใช้ในแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ (Outcome)
5. ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถใน 
การพัฒนาตนเองได้

ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks ศึกษา วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์ ฯ
What : ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง..........
How : น าผลการจัดการเรียนรู(้ปพ.5) มาศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ในเรื่อง.....ออกแบบการ
เรียนรู้ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับปัญหา ก าหนดขั้นตอนวิธี
เนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือสร้างเครื่องมือ 
ด าเนินการแก้ปัญหาตามรูปแบบ/สื่อ ที่ก าหนด วิเคราะห์ผล สรุปผล จัดท า
รายงานถึงการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือสมรรถนะส าคัญ ผู้เรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหา

ผลลัพธ์ (Outcome)
6. ผู้เรียนได้รับการแก้ไขพัฒนาการ
เรียนรู้ท าให้มีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่ก าหนดไดถู้กต้อง



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA
Tasks จัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาฯ

What : จัดบรรยากาศในช้ันเรียนทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิทยา
How : จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ จัดมุมวิชาการ จัดป้ายนิเทศ ตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของ
นักเรียน จัดท าข้อตกลงในห้องเรียน จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา จัดบรรยากาศที่ท้าทาย บรรยากาศที่มีอิสระ 
บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ บรรยากาศที่อบอุ่น บรรยากาศแห่งความส าเร็จ
ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู้ และให้ก าลังใจ เสริมแรง ใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนทางบวก

ผลลัพธ์ (Outcome)
7. ท าให้ผู้เรียนมีความสุข เกิดแรงจูงใจ
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
และมีทักษะกระบวนการคิด

ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks อบรมและพฒันาคุณลักษณะทีด่ีฯ
What : อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมความเป็นไทยให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมHow : จัดท ากิจกรรม/
โครงงานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความมีวินัย และจิตอาสา เป็นต้น มี
การสอดแทรกปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้ากับการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน จัดกิจกรรมท่ี
เน้นให้นักเรียนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สวนตน มี
ค่านิยมท่ีถูกต้อง ดีงาม

ผลลัพธ์ (Outcome)
8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด (Indicators)
5. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks 
What : จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
How : ด าเนินจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในห้องเรียนท่ี
รับผิดชอบเป็นครูที่ปรึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลทั้งด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพและด้านพฤติกรรม อารมณ์ 
และจิตใจ โดยใช้ Google Application, Microsoft Excel, 
Microsoft Word ในการจัดเก็บ ข้อมูล และรายงานผลสะท้อนกลับ
ให้ผู้เรียนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้นักเรียน
ทราบว่า ต้องปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนในเรื่องใดบ้าง สัมภาษณ์ และ
รายงานการเยี่ยมบ้าน ประมวลผลข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศ และ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบน าไปใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks 
What : ด าเนินการคัดกรองนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
ใหนั้กเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และหรือมีคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตร
How : ด าเนินการคัดกรองผู้เรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนและน าผล
การเยี่ยมบ้านมาบันทึกในระบบออนไลน์ และน ามาวิเคราะห์และ
จัดท าเป็นรายงานการเยี่ยมบ้าน พัฒนากิจกรรม...เพ่ือพัฒนา
หรือเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรม Home 
Room เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญให้กับนักเรียนทราบ จัดท าข้อมูลด้านต่างๆ 
เพื่อใหค้วามดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน ด้านความ
ประพฤติ การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในรูปแบบ
ออนไลน์ และมีกลุ่มไลน์ส าหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารของทาง
โรงเรียนให้กับผู้ปกครอง



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks 
What : ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาหรือ
งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย 
How : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม หลักการท างานเป็นทีม เน้นผลลัพธ์ใน
การท างาน หรือร่วมจัดท าโครงการต่างๆทางด้านวิชาการ
ของโรงเรียน ให้ความร่วมมือ รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการท างาน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถยึดประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks 
What : ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
How : ร่วมประชุมกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพ่ือติดต่อสื่อสารและ
ร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ประสานหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือให้ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมแบบ Active 
learning



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA
Tasks จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีน
What : จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบโดยน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
How : ด าเนินจัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในห้องเรียนที่
รับผิดชอบเป็นครูที่ปรึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน
เป็นรายบุคคลทั้งด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพและด้านพฤติกรรม 
อารมณ์ และจิตใจ โดยใช้ Google Application, Microsoft 
Excel, Microsoft Word ในการจัดเก็บ ข้อมูล และรายงานผล
สะท้อนกลับให้ผู้เรียนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้นักเรียนทราบว่า ต้องปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนในเรื่อง
ใดบ้าง สัมภาษณ์ และรายงานการเย่ียมบ้าน ประมวลผลข้อมูลเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
น าไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้รับความ
ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสภาพปัญหา 
ท าให้นักเรียนมีสุขภาพจิตใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ดีขึ้นส่งผล
ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น

ตัวชี้วัด (Indicators) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือฯ
What : ด าเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และหรือมี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
How : ด าเนินการคัดกรองผู้เรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนและน าผล
การเย่ียมบ้านมาบันทึกในระบบออนไลน์ และน ามาวิเคราะห์
และจัดท าเป็นรายงานการเย่ียมบ้าน พัฒนากิจกรรม...เพื่อ
พัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรม 
Home Room เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้กับนักเรียนทราบ จัดท าข้อมูล
ด้านต่างๆ เพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน 
ด้านความประพฤติ การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองใน
รูปแบบออนไลน์ และมีกลุ่มไลนส์ าหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง

ผลลัพธ์ (Outcome)
2. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะตามที่ต้องการ สามารถเรียนรู้ได้อย่างอย่างมีความสุข ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ตัวชี้วัด (Indicators) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆฯ
What : ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการของ
สถานศึกษาหรืองานอื่นๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
How : ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักการท างานเป็นทีม 
เน้นผลลัพธ์ในการท างาน หรือร่วมจัดท าโครงการ
ต่างๆทางด้านวิชาการของโรงเรียน ให้ความ
ร่วมมือ รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีตนเองได้รับ
มอบหมายด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถยึด
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ผลลัพธ์ (Outcome)
3. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตนถนัด เหมาะสม 
สอดคล้องกับระดับความสามารถ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ 
ความสามารถ หรือผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น

ตัวชี้วัด (Indicators) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง

What : ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน
How : ร่วมประชุมกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียน จัดต้ังกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพื่อ
ติดต่อสื่อสารและร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมแบบ Active learning

ผลลัพธ์ (Outcome)
4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสภาพ
ปัญหา มีความสุขในการเรียนรู้ ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
สูงขึ้น

ตัวชี้วัด (Indicators) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์
ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่
ก าหนดได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks 
What : พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
How : จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) และเข้า
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามแผนที่ก าหนดทั้งในด้านการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
อื่นๆตามที่ตนเองจะพัฒนา เพ่ือน ามาใช้พัฒนากิจกรรมที่ตน
ได้ออกแบบไว้หรือปัญหาที่ก าหนดไว้ ควรมีล าดับการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับข้อตกลงใน PA



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

Tasks 3.2
What : เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) 
How : เข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการ PLC สัปดาห์ละ
....ครั้งเกี่ยวกับปัญหาที่ตนก าหนด โดยเป็นทั้งผู้น าและ
ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติการ PLC น าความรู้และประสบการณ์
จากการท า PLC มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Tasks 3.3
What : น าความรู้ ความสามารถ ทักษะมาใชใ้น............
How : น าความรู้เกี่ยวกับ.......และประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หรือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA
Tasks 3.1

What : พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
How : จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) และ
เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองตามแผนท่ีก าหนดท้ังใน
ด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรืออ่ืนๆตามท่ีตนเองจะพัฒนา เพื่อ
น ามาใช้พัฒนากิจกรรมท่ีตนได้ออกแบบไว้หรือปัญหา
ท่ีก าหนดไว้ ควรมีล าดับการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ข้อตกลงใน PA

Tasks 3.2
What : เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) How : เข้าร่วมปฏิบัติการตาม
กระบวนการ PLC สัปดาห์ละ....ครั้งเก่ียวกับ
ปัญหาท่ีตนก าหนด โดยเป็นท้ังผู้น าและ
ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติการ PLC น าความรู้และ
ประสบการณ์จากการท า PLC มาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง

Tasks 3.3
What : น าความรู้ ความสามารถ ทักษะมา
ใช้ใน............
How : น าความรู้เกี่ยวกับ.......และ
ประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
หรือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพ

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อเนื่องในมาตรฐานตัวชีวัดตามหลักสูตร 
2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามสภาพปัญหา มีความสุขในการเรียนรู้ ส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น



แนวทางการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้เรียนได้รับการดแูลช่วยเหลอือย่างทัว่ถึงตอ่เนื่องในมาตรฐานตัวชีวัดตามหลกัสตูร 
2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสขุ ได้รับการชว่ยเหลือสนับสนุน ได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 
3. มีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ตามสภาพปญัหา มีความสุขในการเรยีนรู้ ส่งผลท าให้ผู้เรยีนมีผลการเรียนรู้
สูงขึ้น

ตัวชี้วัด (Indicators) 
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีทักษะกระบวนการคิดสามารถท างานตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น



ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้

ลักษณะของประเด็นท้าทาย
1. ควรเป็นปัญหาที่ชัดเจน (ตัวแปร ขอบเขตชัดเจน) อาจเป็นปัญหาหรือการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้คุณภาพผู้เรียน (ความรู้ ทักษะ เจตคติ การคิด พฤติกรรมหรือคุณลักษณะ)
2. ควรเป็นปัญหาที่ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป การเขียนประเด็นหัวข้อต่างที่ ก.ค.ศ.ก าหนดมี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สามารถปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม
3. ควรเป็นปัญหาที่มีความหมาย ง่ายต่อการศึกษาซึ่งข้อตกลงไม่จ าเป็นต้องท าในลักษณะ

ของการวิจัย
4. ควรมีความเหมาะสมกับเวลา และสอดคล้องกับระดับที่คาดหวังในวิทยฐานะที่ด ารงอยู่

หรืออาจแสดงในระดับปฏิบัติที่คาดหวังสูงกว่าได้



แนวการเขียนประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้

1. ประเด็นท้าทาย ชื่อควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปัญหานั้นๆ เช่น 
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือ การจัดการเรียนรู้เรื่องค าควบกล้ าโดยใช้สื่อ
ใบงานค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่แท้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนค าควบกล้ าของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

2. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้: ควรเขียนให้มีความชัดเจน
สะท้อนว่าปัญหาในตัวแปรที่จะท าพัฒนา มีความส าคัญอยา่งไร มีปัญหาอะไรอย่างไร มีแนวคิดจะ
พัฒนาเป็นอย่างไร

3. วิธีด าเนินการให้บรรลุผล: ควรเขียนทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการพัฒนาให้
บรรลุตามตัวแปรที่จะพัฒนามีขั้นตอนท าอย่างไร และจะประเมินผลอย่างไร



แนวการเขียนประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้

4. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
เชิงปริมาณ (Out put) : เป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่ได้รับ 

การพัฒนาจะมีคุณลักษณะอย่างไร มากน้อยเพียงใด เช่น ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ (Outcomes) เป็นผลลัพธ์ของผู้เรียนที่จะเกิดหลังจากที่ได้รับ 
การพัฒนาตามเป้าหมายแล้ว เช่น ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์แล้วผู้เรียนจะมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ หรือ เมื่อผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านแล้ว ผู้เรียนก็จะเป็นบุคคลที่มีความใฝ่เรียนรู้ เป็นต้น


