
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อเปน็เคร่ืองมือส าคญัในการทบทวนกระบวนการท างานและก าหนด

กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เปน็ไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการโดยการวางแผนอัตราก าลังตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
 

2. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ตามความ

รับผิดชอบในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เปน็ไปตามเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษา 

ด าเนินการโดยการจัดท าโครงสร้างการบริหาร 

 
 

 

 

 



3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดท าขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซด์พร้อมติด

ป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

ด าเนินการโดยการจัดท าวิธีการสรรหาตามข้ันตอนท่ีโรงเรียนก าหนด ดังนี้ 

 

 



 



 



 



4. การยา้ยของผู้บริหาร ครูและบุคลากร ท าตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานก าหนด

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 



5. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนาความรู้ในด้านต่างๆ มา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการโดยการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบเสนอโครงการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2565 

ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ     โครงการใหม่    โครงการพิเศษ     

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนวันต์  วัฒนศิริเสรีกุล 

ฝ่ายงาน / กลุ่มงาน  งานบุคลากร กลุ่มอ านวยการ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  

ข้อที่ 4 ส่งเสริมครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองพันธกิจของโรงเรียน  

ข้อที่ 4  พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ 

สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ข้อที่ 5 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

สนองมาตรฐานการศึกษา  

   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน      

    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รหัสโครงการ 

     



นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพฐ. 

 ด้านคุณภาพ 

  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล มีการพัฒนาตนเองทาง

วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีจิดวิญญาณความเป็นครู 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพฐ. 

 ข้อที่ 5 จัดการอบรมครโูดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้

ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู 

 ข้อที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม

การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้และสมรรถนะผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม มุ่งพัฒนาครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

มาตรฐานสากล ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนตามวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู จึงควรส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้กระบวนการและทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมการ

พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนร่วมกันและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

ทุกคน 

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ ใน
จัดการเรียนการสอนและในการปฏิบัติงาน 

 

 

 



3.   เป้าหมายโครงการ 

3.1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 90 

3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมบุคลากรให้มีต าแหน่งที่สูงข้ึน ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่ต้องเข้ารับการประเมินให้มีต าแหน่งที่สูงข้ึน 

3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ใน
จัดการเรียนการสอนและในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

 

3.2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิและประสิทธิผล 

3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนการสอนและในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน (ตามวงจร PDCA) 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร. 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 2.1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพประเด็นพิจารณา   

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1. ส ารวจข้อมูลการประชุม อบรม สัมมนา ของรอบปีทีผ่่าน

มา 

1.2. ส ารวจการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของกลุ่มสาระต่าง ๆ 

1.3. จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ 

 

เม.ย. 65 

 

มี.ค. 66 

น.ส. ธนวันต์ 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 

2.1. จัดส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทั้ง

 

เม.ย. 65 
น.ส. ธนวันต์ 



ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายในและนอกสถานศึกษา 

2.2. จัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนและแก้ไขปัญหาชั้นเรียน 

- 

มี.ค. 66 

3. ขั้นประเมินผล (Check) 

3.1. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  

3.2. สรุปผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ การใช้

กระบวนการ PLC ในการปฏิบัติงานของคร ู

 

ก.ย. 65 

มี.ค. 66 

น.ส. ธนวันต์ 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1. ปรับปรงุแก้ไข 

 

มี.ค. 66 
น.ส. ธนวันต์ 

 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีต าแหน่งที่สูงข้ึน 

สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1. ส ารวจข้อมูลบุคลากรที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีต าแหน่ง

ที่สูงข้ึน 

1.2. จัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงาน 

เม.ย. 65 น.ส. ธนวันต์ 

2. ขั้นด าเนินการ  (Do) 

2.1. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลา การด าเนินการ หลักเกณฑ์ส่ง

ผลงานเพ่ือเข้ารับการประเมินให้มีต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 

เม.ย. 65 

- 

น.ส. ธนวันต์ 



ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2. ด าเนินการอ านวยความสะดวกในการจัดส่งผลงาน มี.ค. 66 

3. ข้ันประเมินผล (Check) 

3.1. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล  

3.2. สรุปผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 65 น.ส. ธนวันต์ 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1. ปรับปรุงแก้ไข 
มี.ค. 65 น.ส. ธนวันต์ 

 

5.   ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ที่ กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 1  

(พ.ค.65–ก.ย.65) 

ภาคเรียนที่ 2 

(ต.ค.65 –มี.ค.66) 

ระยะเวลา 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ที่ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 พ.ค. 65 – 

30 ก.ย. 65 
23,147.60 

1 ต.ค. 65– 

31 มี.ค. 66 
15,000 น.ส.ธนวันต์ 

2. ส่งเสริมบคุลากรให้มี

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

1 พ.ค. 65 – 

30 ก.ย. 65 
- 

1 ต.ค. 65– 

31 มี.ค. 66 
5,000 น.ส.ธนวันต์ 

 

 

 

 



6.  จ าแนกงบประมาณทั้งหมด (รายกิจกรรม) 

ที่ กิจกรรม 

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
รวม 

เงินอุดหนุน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
รวม 

กพร

. 
รายหัว บกศ. 

เงิน

อื่นๆ 
กพร. รายหัว บกศ. 

เงินอื่น 

ๆ 

1. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

- 23,147.60 - - 23,147.60 15,000 - - - 15,000 

2. ส่งเสริมบคุลากร

ให้มีต าแหน่งที่

สูงข้ึน 

- - - - - 5,000 - - - 5,000 

รวม - 23,147.60 - - 23,147.60 20,000 - - - 20,000 

 

รวมงบประมาณ 

6.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ......................... บาท 

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว           43,147.60  บาท 

 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินบ ารุงการศึกษา    ......................... บาท 

-  เงินอื่นๆ   (ระบุ.................................................) ......................... บาท         

รวมทั้งสิ้น                 43,147.60 บาท  

 

7. หน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง    

7.1 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

7.2 คณะครูกลุ่มอ านวยการและงานบุคลากร 



8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. บุคลากรโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รับการ

พัฒนาตนเอง โดยใช้นวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ ( Professional Learning Community: PLC) ร้อย

ละ 90 

- แบบสรุปสถิติการเข้ารับ 

  การพัฒนา 

- รายงานผลการประชุม 

  อบรม และสัมมนา 

- แบบสรุปสถิติการเข้ารับ 

  การพัฒนา 

- รายงานผลการประชุม 

  อบรม และสัมมนา 

2. บุคลากรได้รบัการสง่เสริมให้มีต าแหน่งที่สูงข้ึน - แบบสรุปจ านวนบุคลากรที่

ได้รับการประเมินให้มี

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

- แบบสรุปจ านวนบุคลากรที่

ได้รับการประเมินให้มี

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง 
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์มา ประยุกต์ใช้ ใน

จัดการเรียนการสอนและในการปฏิบัติงาน โดยใช้นวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional 

Learning Community: PLC) 

9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีต้องเข้ารับการประเมินให้มีต าแหน่งที่สูงข้ึน ได้รับการส่งเสริมบุคลากรให้มี
ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 

ลงช่ือ.............................................  ผู้เสนอโครงการ       ลงช่ือ......................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นางสาวธนวันต์  วัฒนศิริเสรีกุล)               (นางสาววรางคณา  เป็นมูล) 

          ต าแหน่ง คร ู            รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

ลงช่ือ............................................  ผู้พิจารณาโครงการ  ลงช่ือ............................................  ผู้พจิารณาโครงการ    

         (นายประยูร  แก้วมูล)              (นายอัครพล  ค าขัติ)         

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 



             

ลงช่ือ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายสมชาย    สันกลกิจ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตร

ตามสายงาน เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะท่ีเป็นไปตามต าแหน่งแต่ละประเภท 

ด าเนินการโดยการจัดอบรม วPA ให้แก่คุณครู 

 

 
 

 
 



7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตามวิสัยทัศน์

ของสถานศึกษา 

ด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

 
 

 
 

 

 



8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจัดการ

การศึกษา 

ด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

 
 

 
 

 

 



9. การประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้

ความสามารถเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 

และ 10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์วิธีการที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 

ด าเนินการโดยการประเมิน วPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

******************************************** 

ผู้จัดท าข้อตกลง 
 ช่ือ........................................ นามสกุล....................................... ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 
 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ ☑ ห้องเรียนสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

1. ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
4. งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/

สัปดาห์ 
5. ช่ัวโมงการอบรม รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
1.1. ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
1.2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
1.3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
1.4. งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง/
สัปดาห์ช่ัวโมง 
1.5.  ช่ัวโมงการอบรม รวมจ านวน .............. ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพตารางสอนภาคเรียนท่ี 2/2564 

 
 
 
 
 
 

ภาพตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2565 

 ภาระงาน ⬜ เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ⬜ ไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply 
& Adapt) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ค าชี้แจง ให้ท่านอธิบายแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 

1. งานท่ีท่านได้ท าตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน  
2. ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
3. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น

หรือมี  
การพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
 4. รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
 1.1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร (รายละเอียด : มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 



1.2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  (รายละเอียด : เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีส าคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รายละเอียด :มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างของผู้เรียน ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 1.4. การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียด :มีการสร้าง
และหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
 1.5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง)  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 1.6. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ (รายละเอียด :มีการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 1.7. การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (รายละเอียด :มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
ด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
  
 1.8. การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน (รายละเอียด :มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา (รายละเอียด :มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (รายละเอียด :มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียน ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 



 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา (รายละเอียด :ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ) 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ (รายละเอียด : 
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน)  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสมรรถนะ
วิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

2. มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
 
  



ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt) 
 ประเด็นท้าทาย เรื่อง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ค าชี้แจง 1. ให้ท่านอธิบายวิธีการด าเนินงาน สามารถแทรกรูปภาพประกอบได้ (ถ้ามี)  
 2.  ให้ท่านอธิบายผลลัพธ์ของการพัฒนาท่ีคาดหวัง พร้อมรูปภาพหรือหลักฐานอื่นประกอบ (ถ้ามี) 

วิธีการด าเนินการ (รายละเอียด พิจารณาจากการด าเนินการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ) 

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

ผลลัพธ์การพัฒนาท่ีคาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ (พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความ
ถูกต้อง เช่ือถือได้) 

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

3.2 เชิงคุณภาพ (พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้และ
ปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง) 

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

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

              
        (.......................................................................) 

ต าแหน่ง ครู 
ผู้รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน 

                 
 



 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

******************************************** 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

 ช่ือ........................................ นามสกุล....................................... ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 

 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้  ห้องเรียนสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

1.1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4. งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.5. ชั่วโมงการอบรม รวมจ านวน .............. ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

1.1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4. งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ชั่วโมง 

1.5.  ชั่วโมงการอบรม รวมจ านวน .............. ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565 

 ภาระงาน  เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แก้ไขปัญหา (Solve the 

Problem) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง ให้ท่านอธิบายแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 

1. งานท่ีท่านได้ท าตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน  

2. ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

3. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น

หรือมี  

การพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

 4. รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 1.1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร (รายละเอียด : มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา

สมรรถนะและการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้) 

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

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

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

 

 



 1.2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  (รายละเอียด : เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีส าคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและ

ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ) 

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

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

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

 

 1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริม

ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถ

แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

สร้างแรงบันดาลใจ) 

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

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

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

 

 1.4. การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียด :มีการสร้าง

และหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามาร แก้ไข

ปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ) 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 1.5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไข

ปัญหาการจัดการเรียนรู้)  

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

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

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

 

 1.6. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการศึกษา 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและน าผล

การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ) 

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

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

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

 

 1.7. การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (รายละเอียด :มีการจัดบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามาร แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ) 

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

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

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

 

 

 

 

 



 1.8. การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน (รายละเอียด :มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม โดยค านึงถึงความ

แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถ แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ ) 

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

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

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

 

 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา (รายละเอียด : มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ

ผู้เรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

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

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

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

 

 2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (รายละเอียด : มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน) 

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

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

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

 

 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา (รายละเอียด : ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ 

และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ) 

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

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

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

 



 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ (รายละเอียด : 

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

และพัฒนาผู้เรียน)  

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

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

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

 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (รายละเอียด : มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา

และวิธีการสอน และน าผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียน) 

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

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

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

 

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

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

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

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

 

 3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

 

 



ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt) 

 ประเด็นท้าทาย เรื่อง

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

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

 

ค าชี้แจง 1. ให้ท่านอธิบายวิธีการด าเนินงาน สามารถแทรกรูปภาพประกอบได้ (ถ้ามี)  

 2.  ให้ท่านอธิบายผลลัพธ์ของการพัฒนาท่ีคาดหวัง พร้อมรูปภาพหรือหลักฐานอื่นประกอบ (ถ้ามี) 

วิธีการด าเนินการ (รายละเอียด พิจารณาจากการด าเนินการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลา

ท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ) 

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

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

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

 

ผลลัพธ์การพัฒนาท่ีคาดหวัง  

3.1 เชิงปริมาณ (พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความ

ถูกต้อง เช่ือถือได้) 

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

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

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

 

3.2 เชิงคุณภาพ (พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้และ

ปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง) 

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

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

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

 

 

 



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

  

           (.......................................................................) 

       ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 

      ผู้รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 

******************************************** 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

 ช่ือ........................................ นามสกุล....................................... ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ

พิเศษ 

 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้  ห้องเรียนสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

2.1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2.2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2.3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2.4. งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห ์

2.5. ชั่วโมงการอบรม รวมจ านวน .............. ชั่วโมง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

1.1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4. งานสนองจุดเน้นของรัฐบาล สพฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน .............. ชั่วโมง/สัปดาห์ชั่วโมง 

1.5.  ชั่วโมงการอบรม รวมจ านวน .............. ชั่วโมง 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาพตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2565 

 ภาระงาน  เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   ไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ริเร่ิม พัฒนา (Originate 

& Improve) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง ให้ท่านอธิบายแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 

4. งานท่ีท่านได้ท าตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน  

5. ผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

6. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น

หรือมี  

การพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  

 4. รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 

 1.1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร (รายละเอียด : ริเร่ิม พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา 

ผู้เรียน และท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เพือ่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการ

เรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้าง

และหรือพัฒนาหลักสูตร) 

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

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

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

 



 1.2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  (รายละเอียด : ริเร่ิม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีส าคัญ ตาม

หลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้) 

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

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

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

 

 1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

เรียนรู้และท างานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจและ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 

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

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

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

 

 1.4. การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการริเร่ิม 

คิดค้น และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้สามารถ

แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้และ

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้) 

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

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

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

 

 

 

 



 1.5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ และน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้) 

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

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

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

 

 1.6. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ (รายละเอียด : มีการริเร่ิม 

คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและน า

ผลการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ) 

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

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

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

 

 1.7. การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (รายละเอียด : มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนาการ

จัดบรรยากาศ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการ

เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ

ท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีและเป็นแบบอยา่งที่ดี

ในการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ

เทคโนโลยี) 

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

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

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

 

 

 



 1.8. การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน (รายละเอียด : มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และ

พัฒนารูปแบบการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ

สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเปน็แบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี

ของผู้เรียน) 

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

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

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

 

 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา (รายละเอียด :มีการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนา

รูปแบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริม

สนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี) 

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

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

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

 

 2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (รายละเอียด : มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน และ

ริเร่ิมโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ

เป็นแบบอย่างที่ดี) 

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

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

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

 

 

 



 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา (รายละเอียด : ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ 

และงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา

รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี ) 

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

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

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

 

 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ (รายละเอียด : 

การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี)  

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

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

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

 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะ

วิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างท่ีดี

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

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

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

 

 3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี 

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

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

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

 



 3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียน 

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

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

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

  

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง ปรับประยุกต์(Apply & Adapt) 

 ประเด็นท้าทาย เรื่อง

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

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

 

ค าชี้แจง 1. ให้ท่านอธิบายวิธีการด าเนินงาน สามารถแทรกรูปภาพประกอบได้ (ถ้ามี)  

 2.  ให้ท่านอธิบายผลลัพธ์ของการพัฒนาท่ีคาดหวัง พร้อมรูปภาพหรือหลักฐานอื่นประกอบ (ถ้ามี) 

วิธีการด าเนินการ (รายละเอียด พิจารณาจากการด าเนินการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลา

ท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลง และสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามต าแหน่งและวิทยฐานะ) 

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

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

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

 

ผลลัพธ์การพัฒนาท่ีคาดหวัง  

3.1 เชิงปริมาณ (พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วนตามข้อตกลง และมีความ

ถูกต้อง เช่ือถือได้) 

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

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

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

 



3.2 เชิงคุณภาพ (พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้และ

ปรากฏผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้ตามข้อตกลง) 

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

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

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

 

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

 

      (.......................................................................) 

             ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

      ผู้รายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ด าเนินการโดยการปฏิบัติตามมาตรการท้ัง 3 ประเด็นขับเคล่ือน คือ มอบนโยบายสถานศึกษาโปร่งใส 

นโยบาย NO GIFT POLICY และนโยบายขับเคล่ือนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

 
 

 


