
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้จัดท าข้อตกลง 
ช่ือ...............................................นามสกุล.............................................ต าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานศึกษา.......................................................................... สังกัด.............................................................................  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ........ อัตราเงินเดือน ...........บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด  
การเรียนรู้จริง)  

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
 ห้องเรียนปฐมวัย 
 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
     1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
      1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 18 ช่ัวโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
           - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ /รายวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 16 ช่ัวโมง/
สัปดาห์              
  - กิจกรรมชุมนุม    จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  - กิจกรรมโฮมรูม    จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  - การสร้างส่ือ นวัตกรรม   จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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  1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
      - คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้   จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      - หัวหน้างานส านักงานผู้อ านวยการ  จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น   จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      - โรงเรียนคุณธรรม    จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
       -  1 คน  1  ผลงานท่ีเป็นเลิศ   จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
       -  1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรม   จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

(ข้อ 1.2-1.4 โรงเรียนจะต้องประกาศก าหนดช่ัวโมง) 
2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน 

ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

1. ด้านการจัดการเรียนรู้  
    ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึงการสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การสร้าง
และหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศ ท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน และการอบรม
และพัฒนาคุณลักษณะ ท่ีดีของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
    ริเร่ิม พัฒนารายวิชาและ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และ
ท้องถิ่น และสามารถแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการเรียนรู้ 
เต็มตามศักยภาพส่งผลให้
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
สูงขึ้นและ เป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการสร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 

วิธีการด าเนินการ 
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน………… 
 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน  
ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ
และการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพส่งผลให้คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 
 

ระบุให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน เช่น  
1) นักเรียน ร้อยละ 70 
การเรียนรู้ตรงตาม
หลักสูตรและความ
ต้องการของสถานศึกษา 
2) นักเรียน ร้อยละ 70                  
มีสมรรถนะส าคัญตรง
ตามหลักสูตรและความ
ต้องการของสถานศึกษา 
3) นักเรียน ร้อยละ 70           
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตรงตามหลักสูตรและ
ความต้องการของ
สถานศึกษา 
4) นักเรียน ร้อยละ 70            
มีทักษะทางภาษาตรง
ตามหลักสูตรและความ
ต้องการของสถานศึกษา 

 (ขึ้นอยู่กับบริบทของ
สถานศึกษาและ
ธรรมชาติของวิชา) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) วิเคราะห์หลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดและหรือผลการเรียนรู้
เพื่อน าไปจัดท าค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษและ
หน่วยการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
และหรือผลการเรียนรู้ 
4) ริเริ่มพัฒนารายวิชา
ภาษาอังกฤษ  และหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ผู้เรียน 
ท้องถิ่น และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
5) จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
รูปแบบโครงงานเพื่อให้ผู้เรียน  
ได้พัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
7) ให้ค าแนะน าครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ในการสร้างหลักสูตร EIS 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
    ริเร่ิม คิดค้น การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ สามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้  
ให้สูงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะคุณลักษณะประจ าวิชา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะท่ีส าคัญตาม
หลักสูตรมีกระบวนการคิด
และค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
วิธีการด าเนินการ 
1) วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองผู้เรียน 
2) คิดค้น การออกแบบการ
จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพ การจัดการเรียนรู้       

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน  
2) ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3) ผู้เรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
4) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะประจ าวิชา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะท่ีส าคัญตาม
หลักสูตร  
5) ผู้เรียน เกิดกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

นักเรียน ร้อยละ 70                 
มีความรู้ ทักษะทางภาษา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ตามค่าเป้าหมายท่ี
โรงเรียนก าหนด 

 (ขึ้นอยู่กับบริบทของ
สถานศึกษาและ
ธรรมชาติของวิชา) 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน         
มีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ
ประจ าวิชาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ         
ท่ีส าคัญตามหลักสูตร         
มีกระบวนการคิดและค้นพบ
องค์ความรู้ ด้วยตนเอง และ
สร้างแรงบันดาลใจ ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้  
3) จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ แบบอิงสมรรถนะ         
โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
4) มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ 
เช่น โครงงานภาษาอังกฤษ 
การฝึกปฏิบัติตามทักษะทาง
ภาษาท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของสาระการเรียนรู้และ
ผู้เรียน 
5) วิเคราะห์คุณลักษณะ
ประจ าวิชาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ           
ท่ีส าคัญตามหลักสูตร  



7 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) เป็นท่ีปรึกษาในการจัด
เขียนแผนอิงสมรรถนะของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    มีการริเร่ิม คิดค้น และ
พัฒนานวัตกรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพเรียนรู้และ
ท างานร่วมกัน มีกระบวนการ
คิดและค้นพบองค์ความรู้          
ด้วยตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ และเปน็แบบอย่างท่ีดี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิธีการด าเนินการ 
1) คิดค้นการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ เช่น โครงงาน
ภาษาอังกฤษ การบูรณาการ 
How to การสร้างสถานการณ์
จ าลอง ผ่านบทบาทสมมุติ        
ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน  

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้หลากหลายปฏิบัติ
ได้จริง และตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา
เช่น การใช้โครงงานเป็นฐาน 
การบูรณาการ How to 
การสร้างสถานการณ์
จ าลอง ผ่านบทบาทสมมุติ 
2) ใช้รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติ
และหลากหลาย เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ เช่น 
PLEARN (Play and  Learn) 
 

นักเรียน ร้อยละ 70     
มีการพัฒนาตามศักยภาพ 
เรียนรู้และท างานร่วมกัน 
มีการคิดค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้          
ท่ีก าหนดไว้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้และท างานร่วมกัน                
มีกระบวนการคิดและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และ
สร้างแรงบันดาลใจ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
PLEARN (Play and Learn) 
2) มกีารจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม
Role play 
3) มีกระบวนการนิเทศ    
การจัดการเรียนรู้โดยการเปิด
ช้ันเรียนของครูผู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
4) มีสะท้อนกลับจากครูผู้ร่วม
นิเทศ CS โดยน าชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
5) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
 
 
 
 

3) ผู้เรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ โดย
กระบวนนิเทศจัดการ
เรียนรู้ การเปิดช้ันเรียน 
และสะท้อนกลับ โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
มาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้  
    มีการริเร่ิม คิดค้น และ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถ
แก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและสามารถ
สร้างนวัตกรรมได้ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการสร้างและ
หรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ 

วิธีการด าเนินการ 
1) ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ 
เรื่อง Travel เพื่อท่ีจะสร้าง
และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
ใหส้อดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ้
2) คิดค้น ออกแบบ ส่ือการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และจุดประสงค์   

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู ้
2) ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
และสามารถสร้างช้ินงาน
ด้วยตนเอง 
 

นักเรียน ร้อยละ 70          
มีความรู้และทักษะการ
คิดผ่านส่ือท่ีครูสร้างขึ้น 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

การเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนเช่น Power point 
และบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
Asking for Direction         
เพื่อเกิดทักษะการคิดและ
สร้างช้ินงานด้วยตนเอง 
3) ตรวจสอบคุณภาพของ
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง Asking  
for Direction จากผู้เช่ียวชาญ   
4) นักเรียนประเมิน การใช้ 
Power point และบทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง Asking for  
Direction 
5) น าผลการประเมินมาคิดค้น
ในการสร้างพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
6) เป็นพี่เล้ียงในการคิดค้น
การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
     มีการริเร่ิม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และน าผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ      
เปน็แบบอย่างท่ีดีในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการด าเนินการ 
1) สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และหรือ
ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ เช่น แบบประเมิน
การน าเสนอโครงงาน 
 
 
 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) นักเรียนได้รับการวัดผล 
และประเมินผลตามสภาพ
จริง 
2) นักเรียนได้รับการ 
วัดผลและประเมินผลด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายมาใช้
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีผลการประเมิน
ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด        
และผลการเรียนรู้ ตาม         
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) มีการประเมินตามสภาพจริง
เช่น การประเมินช้ินงานโดยใช้
ระดับคุณภาพ Rubic Score 
การประเมินบทบาทสมมุติ 
3) มีการประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้โดยการวิเคราะห์
แบบทดสอบเพื่อหาค่าความ
ยากง่าย หาค่าอ านาจจ าแนก 
4) ปรับปรุงข้อสอบท่ีเกิดจาก
การวิเคราะห์ 
5) เปน็แบบอย่างท่ีดีในการ 
วิเคราะห์ข้อสอบ 
 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
    มีการริเร่ิม คิดค้น 
วิเคราะห์ และสังเคราะห ์เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนและน าผลการศึกษา
วิเคราะห์ และสังเคราะห ์มาใช้
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้    
ให้สูงขึ้น และเปน็แบบอย่างท่ีดี 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) นักเรียนได้รับการ 
แก้ปัญหาหรือพัฒนาใน 
ด้านการเรียนรู ้
2) นักเรียนได้รับการ 
แก้ปัญหาหรือพัฒนา 
ด้านคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 
 
 

นักเรียน ร้อยละ 70 
ได้รับการแก้ปัญหา     
ในการเรียนรู้ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 

ในการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้   
วิธีการด าเนินการ 
1) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2) จัดกลุ่มนักเรียน 
3) วางแผนพัฒนานักเรียน 
ตามศักยภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
4) ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ           
ท่ีถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
5) น าผลการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6) เปน็แบบอย่างท่ีดี ในการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
เช่น แก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน
ในสถานการณ์ Covid19 
 
 

3) นักเรียนได้รับการ 
แก้ปัญหาหรือพัฒนา 
ด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
4) ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือ 
เป็นรายบุคคลโดยการซ่อม
เสริมในการพูดภาษาอังกฤษ 



14 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน 
    มีการริเร่ิม คิดค้น และ
พัฒนาการจัดบรรยากาศ        
ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ และสร้าง
แรงบันดาลใจส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างาน ทักษะการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม ทักษะ ด้าน
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี
และเปน็แบบอย่างท่ีดี ในการจัด
บรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ในการจัดสภาพ 
แวดล้อมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีความปลอดภัย
และมีความสุข เช่น การจัดมุม
ค้นคว้าเพิ่มเติม มุมผลงาน
ของนักเรียน 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา การจัดบรรยากาศ 
ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความแตกต่างผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
2) ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิด มีทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน ทักษะการ
เรียนรู้  
3) ผู้เรียนเกิดทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 
 

1) นักเรียน ร้อยละ 70          
มีความพึงพอใจใน
บรรยากาศการจัดการ
เรียนรู้ และมีความพร้อม
ท่ีจะพัฒนาตนเอง 
2) นักเรียน ร้อยละ 70          
มีกระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะ ด้าน
สารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยีตรงตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้  
ท่ีก าหนดไว้ 

  



15 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะชีวิต
ทักษะการท างาน ทักษะการ
เรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะ 
ด้านสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี เช่น การท าโครงงาน
ส ารวจ 
3) เปน็แบบอย่างท่ีดี ในการจัด
บรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน จัดบรรยากาศ
ในห้องเรียนโดยน าผลงาน 
ต่าง ๆ ของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนคนอื่นได้ศึกษา         
การน าวีดีทัศน์ เรื่องการถาม
ทิศทาง บทบาทสมมุติ       
ของนักเรียนมาให้นักเรียน
ระดับช้ันช่ืนชม 
 
1.8 อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
    มีการอบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทย          
ท่ีดีงามโดยริเริ่ม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบ การด าเนินการ        

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทย  

นักเรียน ร้อยละ 70          
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 ที่มีประสิทธิภาพ ค านึง          
ถึงความแตกต่างของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และสามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ได้ และเปน็แบบอย่างท่ีดี           
ในการอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 

วิธีการด าเนินการ 
1) อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียน                 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมความเป็นไทย         
ในช่ัวโมงโฮมรูม ช่ัวโมง
จริยธรรม และสอดแทรก   
ในกิจกรรมการเรียนรู้        
2) ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนา
รูปแบบ การด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3) แก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยการซ่อม
เสริมนักเรียน 
 
 

2) ผู้เรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนา  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

4) เปน็แบบอย่างท่ีดีในการ
อบรมและพัฒนาคุณลักษณะ
ท่ีดีของผู้เรียน เช่น การแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน โดยการให้นักเรียน
มาช่วยตกแต่งมุมในห้องเรียน
แทนพฤติกรรมดังกล่าว 
 

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนนุการจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึงการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชา การด าเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการและงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา และการ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 

2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชา 
   มีการริเร่ิม คิดค้น และ
พัฒนารูปแบบการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

วิธีการด าเนินการ 
1) ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนา
รูปแบบการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชาอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั                    

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชาอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) ผู้เรียนได้รับการ
เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนจากการใช้
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน ร้อยละ 100
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้ระบบเทคโนโลยี        
เพื่อเป็นฐานข้อมูล 
2) ใช้สารสนเทศในการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 
3) ให้ค าปรึกษาแก่ครูใน
สถานศึกษาด้านการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบ
ข้อมูลเพื่อสามารถน ามาใช้    
ได้ทันที 
4) เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เช่น
แบบประเมิน E.Q ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
 

 

2.2 ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล 
และประสานความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาผู้เรียน และ
ริเร่ิมโครงการหรือจัดกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ         
ท่ีหลากหลาย ในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา จากการ
ใช้สารสนเทศ 
2) ผู้เรียนมีโครงการหรือ
จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย            
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

นักเรียน ร้อยละ 90 
ได้รับการช่วยเหลือ             
เพื่อลดปัญหาการออก
กลางคัน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จัดท าและใช้
สารสนเทศของผู้เรียนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการ
แบ่งนักเรียนกลุ่มปกติคู่กับ
นักเรียนท่ีมีปัญหาหรือ          
กลุ่มเส่ียง เพื่อติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือท้ังด้านการเรียน
และพฤติกรรม 
2) ริเริ่มโครงการหรือจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย ในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมคู่ Buddy เพื่อท างาน
และช่วยเหลือซึ่งกันและ        
กันร่วมกัน  
3) ส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบโดยการให้นักเรียนกลุ่ม
ปกติประกบนักเรียนกลุ่ม     
มีปัญหาและกลุ่มเส่ียง 
4) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้
วิธีการคู่ Buddy 
 

3) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม 
ป้องกันและแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และ
งานอื่น ๆ ของสถานศึกษา  
    ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือ แนวทางการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี 
วิธีการด าเนินการ 
1) แต่งต้ังค าส่ังมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน ตามทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และความถนัด 
เช่น การจัดคู่ครูท่ีปรึกษาคู่พี่
และน้องในการท างานผ่าน
ระบบเทคโนโลยี โดยอาศัย
ประสบการณ์ของรุ่นพี ่
2) ประกาศจ านวนช่ัวโมงงาน
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดย
ผ่านความชอบจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 
 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณภาพในการ      
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ตรงตามทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียน ร้อยละ 100
ได้รับแก้ไขปัญหาในการ
เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนา การเรียนรู ้
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ 
และงานอื่น ๆ  ของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
เช่น การรายงานการสอนผ่าน
ระบบ google from เพื่อดู
การเข้าเรียนของนักเรียน        
ในแต่ละรายวิชา แต่ละวัน 
4) เป็นแบบอย่างดีร่วม
ปฏิบัติงานทางวิชาการ และ
งานอื่น ๆ ของสถานศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
โดยการสรุปองค์ความรู้และ
เผยแพร่เอกสารจากการ
พัฒนาตนเอง เช่น รูปแบบ 
เทคนิควิธีสอน 44 รูปแบบ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียน        
การสอน ฯลฯ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

2.4 ประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และ หรือสถานประกอบการ  
    การประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน และเปน็แบบอย่าง 
ที่ดี 

วิธีการด าเนินการ 
1) จัดประชุมผู้ปกครอง       
ช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และการประชุมผู้ปกครอง
ออนไลน์เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ
นักเรียน นอกจากนี้จัด           
คู่พ่อ - แม่ Buddy ในการ
ติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
2) มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
และเย่ียมบ้านออนไลน์          
ทุกภาคเรียน เพื่อติดตาม
แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากการเย่ียมบ้าน
และการร่วมมือของ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
จากการเย่ียมบ้านและการ
ร่วมมือของผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 
 

นักเรียน ร้อยละ 100
ได้รับการช่วยเหลือ  
ด้านการเรียนโดยความ
ร่วมมือระหว่างครู 
ผู้ปกครอง หรือสถาน
ประกอบการ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
    ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้และการน า
ความรู้ความสามารถทักษะ        
ท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา 
สมรรถนะวิชาชีพครูและความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน และเป็นแบบอยา่งที่ดี 

วิธีการด าเนินการ 
1) จัดท าแผนพัฒนาตนเอง              
ท่ีสอดคล้องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานความต้องการ
จ าเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานการศึกษาหรือ 
ส่วนราชการต้นสังกัด 
2) พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
เช่น การเข้าอบรมออนไลน์ของ

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณภาพ 
เนื่องจากครูน าความรู้ 
ความสามารถท่ีได้จากการ
พัฒนาตนเอง มาพัฒนา
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
2) ผู้เรียนมีคุณภาพ 
เนื่องจากครูเข้ารับพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ คามสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาไทย ภาษา 
อังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

นักเรียน ร้อยละ100   
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานต่าง ๆ  การศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเอกสาร  
3. น าความรู้ความสามารถ
และทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน เช่น การน า
ความรู้จากการร่วมกิจกรรม 
Boot Camp มาจัดการเรียน
การสอน 
4) เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน เช่น การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ PLEARN การจัด
กิจกรรมการเรียนแบบ 
SAMRE MODEL 
 
3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น า
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา        
การจัดการเรียนรู้และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
วิธีการด าเนินการ 
1) เป็นผู้น าชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของกลุ่ม

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนได้รับการแก้ไข
ปัญหาจากการท่ีครูน าองค์
ความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นักเรียน ร้อยละ100   
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ในต าแหน่ง Mentor 
2) น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
3) สร้างนวัตกรรมท่ีได้จาก
การเข้าร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เช่น
การสร้างชุดฝึกทักษะการออก
เสียง โดยการเทียบเคียง
พยัญชนะ สระ ระหว่าง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
ท่ีสามารถน าไปใช้ในทุกระดับช้ัน 
4) เป็นผู้น าในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้โดยการให้
ความรู้ในการน าเกมส์ต่าง ๆ 
มาใช้ในการสอนค าศัพท์ใหม่ 
และทบทวนค าศัพท์เก่า 
5) สร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กับสถานศึกษาอื่น ๆ 

2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
จากนวัตกรรม ท่ีครูเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

 
 
 
 
 
 

6) เป็นผู้น าและเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีด้านชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพโดยการเปิดช้ันเรียน 
และน ามาสะท้อนกลับร่วมกัน
เพื่อท่ีจะคิดค้น ส่ือ นวัตกรรม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
3.3 น าความรู้ ความ สามารถ 
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรม การจัดการ
เรียนรู้ ท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

วิธีการด าเนินการ 
1) น าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เช่น
การน าความรู้จากการร่วม
กิจกรรม Boot Camp       
มาจัดการเรียนการสอน 

จากวิธีการด าเนินการ
เกิดผลลัพธ์อะไรกับ
ผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีคุณภาพจากการ
น าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของครู ท่ีได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาพัฒนานวัตกรรม 
2) ผู้เรียนมีคุณภาพจากการ
น าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของครู ท่ีได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 

นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 
กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

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

2) น าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน 
การพัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ชุดฝึกทักษะการออกเสียง 
โดยการเทียบเคียงพยัญชนะ 
สระระหว่างภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยท่ีสามารถน าไปใช้
ในทุกระดับช้ัน 
3) น าเสนอ Best Practice 
ของแต่ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และระดับสถานศึกษา 
4) เป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านการ
น าความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ โดยการสรุปองค์
ความรู้เป็นเอกสาร และได้
เผยแพร่เมื่อมีการประชุมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และการ
ประชุมครู 

หมายเหตุ 
 1.  รู ปแบบการ จัดท าข้ อตกลง ในการพัฒนา งาน  ตามแบบ PA1 ให้ เป็น ไปตามบริบท                           

และสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา        
และข้าราชการครูผู้จัดท าข้อตกลง 
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 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานต้องเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก             
ท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับช้ัน ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่ งได้              
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 
  3.  การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ  PA1 ให้ ความส า คัญกับผลลัพธ์ การ เรียนรู้                     
ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางาน ตาม
ข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เ รียน  
                      ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังของวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ
ท่ีคาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว่าได้) 

 ประเด็นท้าทาย เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน                      
ในรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ K-W-L Plus  

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะการอ่านจับใจความมีความส าคัญในสังคมแห่งการ 

เรียนรู้ยุคดิจิทัล ท่ีนักเรียนต้องรู้เท่าทันส่ือและสามารถส่ือสารผ่านทาง Platform ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีนั้นจะ ช่วย
พัฒนานักเรียนให้ไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จได้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจึงขอริเริ่มการพัฒนา ทักษะการ
อ่านจับใจความในรายวิชาภาษาอังกฤษข้ึน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ K-W-L Plus  

 2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ KWL Plus            
เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิด
อะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบ ความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปล่ียนกลวิธีการคิดของตนได้ 
โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนัก ในกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ต้ังจุดมุ่งหมาย 
ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการ จัดระบบข้อมูลเพื่อดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการด าเนินการตามข้ันตอน K-W-L Plus ได้แก่  
 K (What do I know?) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนตรวจสอบหัวข้อเรื่องว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับ

หัวข้อเรื่องมาก น้อยเพียงใด เป็นการน าความรู้เดิมมาใช้เพราะการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พื้นฐาน และ
ประสบการณ์ ของผู้เรียนเป็นส่ิงส าคัญในการจัดกิจกรรมก่อนการอ่านซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนในการเรียนรู้
เนื้อหาใหม่ การบูรณาการระหว่างความรู้พื้นฐานและเรื่องท่ีนักเรียนจะอ่านช่วยให้นักเรียนสามารถสร้าง
ความหมายของ บทอ่านได้ดีและผู้อ่านควรได้รับการกระตุ้นความรู้พื้นฐานให้เหมาะสม ดังนั้นในขั้นตอนนี้ทฤษฎี
ประสบการณ์ เดิมซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยหลักการน าความรู้พื้นฐาน ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมมาใช้ในการ
เรียนการสอน จึงเป็นทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและมีความส าคัญมาก  

 W (What do I want to learn?) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนจะต้องถามตนเองว่าต้องการรู้อะไร            
ในเนื้อ เรื่องท่ีจะอ่านบ้าง ซึ่งค าถามท่ีนักเรียนสร้างขึ้นก่อนการอ่านนี้ เป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่านและเป็นการ 
คาดหวังว่าจะพบอะไรในบทอ่านบ้าง  

 L1 (What did I learn?) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนส ารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน 
โดยนักเรียนจะหาค าตอบให้กับค าถามท่ีตนเองต้ังไว้ในขั้นตอน W และจดบันทึกส่ิงท่ีตนเองเรียนรู้ พร้อมกับส ารวจ 
ข้อค าถามท่ียังหาค าตอบไม่ได้ เพื่อค้นหาค าตอบต่อไป  
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 L2 (Mapping) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนน าความรู้ ท่ีได้จากขั้นตอน K มาจัดกลุ่ม โดยเขียน
ความคิดหลัก ไว้ตรงกลาง แล้วแตกสาขาความคิดรอง ความคิดย่อยเพื่ออธิบายเพิ่มเติมอย่างมีเหตุผล 

  L3 (Summarizing) เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนสรุปเรื่องราวจากแผนผังความคิดอีกครั้งหนึ่ง            
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ KWL Plus เป็นยุทธวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นการสอน
ท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนน าเอาประสบการณ์เดิมมาช่วยในการตีความเนื้อเรื่องท่ีอ่าน ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การตั้งค าถาม ท าให้ผู้เรียนมีจุดประสงค์ในการอ่าน มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่ม  

 3. ผลลัพธ์การพัฒนาท่ีคาดหวัง  
 3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี5 ได้รับการพัฒนาการอ่านจับใจความจาก

รูปแบบการสอน แบบ KWL Plus มีคะแนนทดสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม) คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของ จ านวนนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนท้ังหมดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกการ
อ่านจับ ใจความ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มากขึ้นไป  

 3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่าน 
จับใจความ และ สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   

ลงช่ือ........................................................................ 
      (.........................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................. 

  ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
                                                                            .............../.............../................... 
 
 ความเหน็ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอ 

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
     .................................................................................................................................................. 

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

ลงช่ือ.................................................................... 
      (....................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 

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


