
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

โรงเรียนบางละมุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ นางสาวยุพา    นามสกุล มะลิวงษ์   ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

สถานศึกษา โรงเรียนบางละมุง            สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1          อัตราเงินเดือน ...................... บาท  

 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการ

เรียนรู้จริง) 

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 

  ห้องเรียนปฐมวัย 

  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  ซึ่งเป็น

ต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

      1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน      18.33        ช่ัวโมง/สัปดาห์ดังนี้ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 จ านวน 3.33 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6         จ านวน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาโลกและดวงดาว        จ านวน  3.33 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชุมนุมรูบิค            จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ลูกเสือ-เนตรนารี            จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

PA1/ส 



      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน      2.5     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมโฮมรูม วันละ 30 นาที          จ านวน 2.5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

        1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ านวน   3       ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น           จ านวน        1           ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   งานศูนย์ส่ิงแวดล้อม             จ านวน  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (คาดการณ์) 
  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

      1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน     18.33    ช่ัวโมง/สัปดาห์ดังนี้ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1 จ านวน  3.33 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5         จ านวน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาแสงและการมองเห็น        จ านวน 3.33 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ชุมนุมรูบิค            จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ลูกเสือ-เนตรนารี            จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์          จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน      2.5     ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมโฮมรูม วันละ 30 นาที           จ านวน 2.5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

        1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน....3.... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น   จ านวน        1           ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   งานศูนย์ส่ิงแวดล้อม             จ านวน  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู(ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการ

อย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึงการสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ การ
จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน และการ
อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
 

การพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ 
เรื่อง โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล 
ในการค านวณหาอัตราส่วนของ  
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก  
วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบางละมงุ มีกระบวนการ
ในการด าเนินการดังนี ้
1.1 การสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
 - จัดการวิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
น าไปจัดท ารายวิชาวิทยาศาสตร์ 
5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ใหส้อดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดย

- ผู้เรียนสามารถระบุจีโน
ไทป์และฟีโนไทป์ของ
ลักษณะของส่ิงมีชีวิตได้ 
- ผู้เรียนสามารถเขียน
แผนภาพการเข้าคู่ของ
แอลลีลได้ 
- ผู้เรียนสามารถค านวณ 
หาอัตราส่วนของ 
จีโนไทปแ์ละฟีโนไทป์ใน
รุ่นลูกได้ 
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดบรรยากาศ 
ในการเรียนการสอน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้เรียนมีคะแนนหลัง
เรียน เรื่อง โอกาสการ
เข้าคู่ของแอลลีลในการ
ค านวณหาอัตราส่วนของ
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ใน
รุ่นลูก รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 
- ผู้เรียนร้อยละ 70 
มีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์สูงกว่าท่ี 
โรงเรียนก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 70 
มีความพึงพอใจต่อการ 
จัดบรรยากาศการ 
เรียนรู้ในระดับมาก 
ขึ้นไป 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

การปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น คือหลักสูตร EEC 
1.2 การออกแบบการจัดการ
เรียนรู ้
 - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ท่ีมี
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และสอดคล้องกับเรื่อง 
โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล 
ในการค านวณหาอัตราส่วนของ 
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก   
ท่ีจัดท าไว้ 
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แบบการ
สืบเสาะหาความรู้  (5E) เรื่อง 
โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล 
ในการค านวณหาอัตราส่วนของ   
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก  ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านแบบ
ฝึก ทักษะการแก้ ปัญหาท า ง     
พันธุศาสตร์ 
 - ระหว่างจัดกิจกรรมมีการวัด
และประเมินผล เพื่อน าผลไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

แก้ไขปัญหาผู้เรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
 1.4 สร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู ้
 - สร้างแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ 
ประกอบการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โอกาสการเข้า
คู่ของแอลลีลในการค านวณหา
อัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโน
ไทป์ในรุ่นลูก โดยเน้นกิจกรรมให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ร่วมกนั   
1.5 มกีารวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  
โดยวัดและประเมินการเรียนรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน การท างานกลุ่ม การ
น าเสนอและตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เพื่อดคูวามก้าวหน้า และ
วางแผนแก้ปัญหานักเรียนท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์  
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1.6 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง 
โอกาสการเข้าคู่ของแอลลี
ลในการค านวณ 
หาอัตราส่วนของจีโนไทป์ 
และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก วิชา
วิทยาศาสตร์ 5 ท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
และน าความรู้ท่ีได้มาวางแผนใน
การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด โดย
มีการบันทึรายละเอยีดไว้ในหลัง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 
 - มีการพัฒนาการจัดบรรยากาศ
ในช้ันเรียนให้เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน เช่น มีการจัดบรรยากาศ
การเร้าความสนใจ( เกมแบบ
ต่างๆ สอดแทรก ) และช่วย 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนทุกคน
ให้โอกาสน าเสนอความคิดเห็น 
และออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน
เป็นประจ า  ร่วมทัง้ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดระยะ 
เวลาในการเรียนรู้ของนักเรียน 
สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
ในเรื่อง โอกาสการเข้าคู่ของแอล
ลีลในการค านวณหาอัตราส่วน
ของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่น
ลูก วิชาวิทยาศาสตร์ 5 
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะ
ท่ีดีของผู้เรียน 
 - ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีดีของ
ผู้เรียน คือความรับผิดชอบในการ
ส่งภาระงาน ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น
ในการท างาน โดยระบุการวัด
และประเมินผลลงในแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
ต่อไป 
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ ลักษณะ
งานท่ีเสนอให้ครอบคลุมถึง
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชาการ
ด าเนินการตามระบบดูแล
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ เ รี ย น  ก า ร
ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา และ
การประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
 

2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทสผู้เรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ โดย
ใช้แบบทดสอบเรื่องโอกาสการ
เข้าคู่ของแอลลีลในการ
ค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก วิชา
วิทยาศาสตร์ 5  
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดย
ใช้ผลการเรียนจากภาคเรียนท่ี 
1/2564 
- น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากก
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมา
แบ่งกลุ่มคละความสามารถเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ เรื่องโอกาส
การเข้าคู่ของแอลลีลในการ
ค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก  
- ประสานงานติดตามกับครูท่ี
ปรึกษาและผู้ปกครอง เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบในการส่งงาน และ

- ผู้เรียนได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือตามข้อมูล 
สารสนเทศได้อย่าง 
ท่ัวถึง 
- ผู้เรียนท่ีไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินได้ 
เข้ารับการเรียนซ่อม
เสริม 
 

1. ผู้เรียนท่ีไม่ผ่าน 
เกณฑ์การประเมินได้เข้า
รับการเรียนซ่อมเสริม 
จนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

พฤติกรรมในการเรียนของ
นักเรียน 
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อื่นๆ ของสถานศึกษา 
- ปฏิบัติงานพัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เบิกจ่ายอุปกรณ์ ส่ือต่างๆ
ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแต่
ละรายวิชา และอุปกรณ์
ส านักงานท่ีใช้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
- ปฏิบัติงานทางอนามัย เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
- ปฏิบัติหน้าท่ีงานส่ิงแวดล้อม ใน
การท ากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น โครงการ
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน ของ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
2.4 ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ  
 - มีไลน์ครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง 
ส าหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร การ 

 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ติดตามงาน รวมถึงปัญหาต่าง ๆ 
ในการเรียน และประสานความ 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการติด 
ตามผลเป็นระยะ ในการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง 
โอกาสการเข้าคู่ของแอลลี
ลในการค านวณหาอัตราส่วนของ
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี เ ส น อ ให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิ ช า ชี พ เ พื่ อ พั ฒ น าก า ร
จัดการเรียนรู้ และการน า
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
ท่ีได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิ ชา ชีพมาใ ช้ ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
 - อบรมหรือศึกษาการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) 
- อบรมหรือศึกษาการสร้างแบบ
ฝึกทักษะ  
3.2 มี ส่วนในการเป็นเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- สร้ า ง ชุมชนการ เ รี ยน รู้ ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ไขนักเรียน
ท่ีมีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
 

- ผู้เรียนได้รับการ 
พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
จากการเข้าร่วมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Plc)  

- ร้อยละ 80 มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่า เกณฑ์ท่ีโรงเรียน
ก าหนด 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนาตาม
ข้อตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ี
แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3.3 น าความรู้ความสามารทักษะ
ท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
- น าผลจากการอบรมและการเข้า
ร่วมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไป
ใช้สร้างส่ือ คือแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ เพื่อ
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน หรือแก้ไขปัญหา 
ของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนรู้เรื่อง 
โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล 
ในการค านวณหาอัตราส่วนของจี
โนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก ท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

 

 

 



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 การแก้ไขปัญหา   การ

จัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา

มากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกว่าได้) 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ เรื่อง โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลในการ

ค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก วิชาวิทยาศาสตร์ 5  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

หาความรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางละมุง  

1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

  เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ เนื้อหาไม่

สามารถระบุจีโนไทป์ของลักษณะท่ีก าหนดให้ได้ จึงท าให้ไม่สามารถหาโอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลในการค านวณหา

อัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก เพื่อท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนจึงจัดท า

ข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ เรื่อง โอกาสการเข้าคู่

ของแอลลีลในการค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก  วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางละมุง   



  2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  

  2.1 วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2561) และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบางละมุง 

  2.2 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทาง    

พันธุศาสตร์ เรื่อง โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลในการค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 

ประกอบด้วย กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ดังนี้ 

1) การก าหนดจีโนไทป์ของลักษณะของส่ิงมีชีวิตท่ีก าหนด 

2) การค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 

2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ ให้คุณครูในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

และแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ และแบบประเมินวัดผลด้านต่างๆ พร้อมท้ังเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

แก้ไข 

2.4 ครูผู้สอนน าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ มาปรับปรุง แก้ไข

ตามค าแนะน าของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบางละมุง 

2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์ เรื่อง เรื่อง โอกาสการ

เข้าคู่ของแอลลีลในการค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5  ไปจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

2.6 บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ท่ีเกิดขึ้นจากการกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบข้อมูล

สารสนเทศ หากมีนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้จัดกิจกรรมเรียนซ่อมเสริมช่วงหลังเลิกเรียน และท าการ 

ทดสอบใหม่ จนนักเรียนมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด   

3. ผลลัพธ์การพัฒนาท่ีคาดหวัง  

      3.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 ห้อง ท้ังหมด 200 คน ของภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2565  ได้รับการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ เรื่อง โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลในการค านวณหา

อัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก  วิชาวิทยาศาสตร์ 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์  โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 70 

ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด  

     3.2 เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนมีแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางพันธุศาสตร์   สามารถเขียนแผนภาพการเข้าคู่

กันของแอลลีลและค านวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูกได้   
   



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

                        ( นางสาวยุพา  มะลิวงษ์ ) 

           ต าแหน่ง ครู 

         ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

                  1 / ตุลาคม / 2564 

 

ความเหน็ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณา

อีกครั้ง ดังนี้  

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

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

 

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

                                 ( นายสยาม  มากอุส่าห์ ) 

                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางละมุง 

              ................/.............../.................. 

 


