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PA 1/บส

- PA 1/บส ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชานาญการ
(ทุกสังกัด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่.....เดือน...............พ.ศ. .... ถึงวันที่....เดือน...............พ.ศ. ....
ผู้จัดทาข้อตกลง
ชื่อ.......................................... นำมสกุล................................ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำร
สถำนศึกษำ..................................................................................... สังกัด.............................................................
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ....... อัตรำเงินเดือน ............. บำท
ประเภทของสถานศึกษา
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมศึกษำ
 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
 กำรฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
 กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง
ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตจำนงในกำรจั ดทำข้อ ตกลงในกำรพัฒนำงำน ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึก ษำ
วิทยฐำนะชำนำญกำร ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชำ ไว้ดังต่อไปนี้
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1. ภำระงำน จะมีภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรงำนชุมชนและเครือข่ำย
และด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 เต็มเวลำ
 ไม่เต็มเวลำ เนื่องจำก………………………………………………………………………………………
โดยภำระงำนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำรและควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร จะมีกำรปฏิบัติกำรสอน
ไม่ต่ำกว่ำ………… … ชั่วโมง/สัปดำห์ (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 5 ชั่วโมง/สัปดำห์ และรองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำ 10 ชั่วโมง/สัปดำห์) โดยมีกำรปฏิบัติกำรสอน/กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
 ปฏิบัติกำรสอนประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 ปฏิบัติกำรสอนร่วมกับครูประจำชั้น/ประจำวิชำ จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 สังเกตกำรสอนและสะท้อนผลกำรสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ของโรงเรียน
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 นิเทศกำรสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับครู
จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
 จัดกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จำนวน ............. ชั่วโมง/สัปดำห์
2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ให้ระบุรำยละเอียดของงำน
ที่จะปฏิบัตใิ นแต่ละด้ำนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร โดยอำจระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรด้วยก็ได้)
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1. ด้านการบริหารวิชาการและความเปน
ผู้นาทางวิชาการ
ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง
กำรวำงแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน กำรจัดทำและพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและกำรปฏิบัติกำรสอน
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำหรือ
กำรนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในสถำนศึกษำ
และมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ กำรศึกษำ วิเครำะห์
หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบำย และตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรกิจกำรผู้เรียน
และกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียน
กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)
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งาน (Tasks)
ที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ
กำรประเมิน
(โปรดระบุ)

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน ครู และ
สถำนศึกษำ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัด (Indicators)
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู
และสถำนศึกษำ ที่แสดง
ให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำงที่ดีขึ้นหรือ
มีกำรพัฒนำมำกขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น (โปรดระบุ)

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
กำรกำหนดนโยบำย กลยุทธ์ กำรใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทำงกำรบริหำร
และกำรนำไปปฏิบัติ กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ในสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรจัดระบบ
กำรให้บริกำรในสถำนศึกษำ
๕. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
กำรนำควำมรู้ ทักษะ ที่ได้จำก
กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ ทีส่ ่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
ครู และสถำนศึกษำ
หมายเหตุ
1. รูปแบบกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนฯ ตำมแบบ PA 1 ให้เป็นไปตำมบริบท
และสภำพกำรบริหำรสถำนศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ
และผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้จัดทำข้อตกลง

- 60 2. งำน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน ต้องเป็นงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลงที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยจะต้อง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง และคณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำงำน
ตำมข้อตกลงสำมำรถประเมินได้ตำมแบบกำรประเมิน PA 2
3. กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ตำมแบบ PA 1 ให้ควำมสำคัญกับผลลัพธ์ของงำนตำมข้อตกลง
ที่คำดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม
และกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมิน
ตำมแบบ PA 2 จำกกำรปฏิบัติงำนจริง สภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในบริบทของแต่ละสถำนศึกษำ
และผลลัพธ์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เกิดจำกกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงเป็นสำคัญ โดยไม่เน้น
กำรประเมินจำกเอกสำร
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเดนท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
ประเด็ นที่ ท้ ำทำยในกำรพั ฒนำคุ ณภำพผู้ เรี ยน ครู และสถำนศึ กษำของผู้ จั ดท ำข้ อตกลง
ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะชำนำญกำร ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวัง
ของวิทยฐำนะชำนำญกำร คือ การแก้ไขปัญหา กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณ ภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้นหรือมีกำรพัฒนำมำกขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้ำทำยอำจจะแสดง
ให้เห็นถึงระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังในวิทยฐำนะที่สูงกว่ำได้)
ประเด็นท้ำทำย เรื่อง.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1. สภำพปัญหำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................…………
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.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
ผู้จัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
................/.............../...................

ความเหนของผู้บังคับบัญชา
( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
( ) ไม่ เ ห็ น ชอบให้ เ ป็ น ข้ อ ตกลงในกำรพั ฒ นำงำน โดยมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ น ำไปแก้ ไ ข
และเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้
........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
................/.............../...................

