
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

โรงเรียนบางละมุง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ นางสาวธัญชนก นามสกุล ทาระเนตร ต าแหน่งครู 
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  
  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
       1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 14.15 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 จ านวน 8.33 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   รายวิชาโลกและดวงดาว จ านวน 4.16 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ลูกเสือ เนตรนารี จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชุมนุม พืชมหัศจรรย์ จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรมโฮมรูม จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

PA1/ส 



        1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา งานทะเบียน จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   ศูนย์ส่ิงแวดล้อมโรงเรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
         1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 15.82 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 จ านวน 8.33 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   รายวิชาแสงและการมองเห็น จ านวน 4.16 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จ านวน 3.33 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ลูกเสือ เนตรนารี   จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชุมนุม พืชมหัศจรรย์ จ านวน 0.83 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

      1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรมโฮมรูม จ านวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา งานทะเบียน จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
      1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   ศูนย์ส่ิงแวดล้อมโรงเรียน จ านวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการ
อย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้)  

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึงการสร้างและ
หรือพัฒนาหลักสูตร การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การสร้างและหรือพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน และการอบรม
และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี
ของผู้เรียน  
 

การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผัง
มโนทัศน์เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
2.1 สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตร 
- ศึกษาสาระ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิเคราะห์
เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากหลักสูตร
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบางละมงุ อ าเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี ให้สอดคล้องกัน  
 
 
 
 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย
ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของระบบนิเวศได้ 
2. นักเรียนสามารถอธิบาย
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตรูปแบบ
ต่าง ๆ ในแหล่งท่ีอยู่เดียวกันได้ 
3. นักเรียนสามารถสร้าง
แบบจ าลองในการอธิบายการ
ถ่ายทอดพลังงานในสายใย
อาหารได้ 
4. นักเรียนสามารถ อธิบาย
ความสัมพันธ์ของผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศได้ 
5. นักเรียนสามารถอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศ โดย
ไม่ท าลายสมดุลของระบบนิเวศ
ได้ 
6. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ   
การจัดบรรยากาศในการเรียน
การสอน 

1. ผู้เรียนมีคะแนนการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนร้อยละ 70 
ขึ้นไปของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด (เฉพาะ
ห้องท่ีครูผู้สอน
รับผิดชอบ จ านวน 5 
ห้อง ประมาณ 200 คน) 
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
- ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และหลักสูตร
สถานศึกษา  
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง 
ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564  
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทาง active learning อย่าง
หลากหลาย ประกอบด้วย
กิจกรรมการทดลอง  กิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคลใบกิจกรรม
การใช้ผังมโนทัศน์เพื่อสรุปความรู้ 
เรื่องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  

 
 
 
 
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
- น าเสนองานหน้าห้องเรียน  
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  
- สร้างใบกิจกรรมการใช้ผังมโน
ทัศน์เพื่อสรุปความรู้ เรื่องระบบ
นิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3  
1.5 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
- สร้างแบบทดสอบการคิด
วิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตามขั้นการคิดวิเคราะห์ของมาร์
ซาโน ได้แก่ การจ าแนก การจัด
หมวดหมู ่การเช่ือมโยง การสรุป
ความ และการประยุกต์ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
- มีการน าผลการจัดการเรียนรู้มา
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
โดยการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
กับเรื่องการใช้ผังมโนทัศน์เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
แล้วน ามาแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนผ่านการวิจัยในช้ัน
เรียน  
1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมการใช้ผังมโนทัศน์เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ท้ังแบบ
กลุ่มและแบบรายบุคคล  
- การน าเสนองาน  
1.8.อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
- สอดแทรกกิจกรรมการท างาน
กลุ่มส่งเสริมการท างานร่วมกัน 
และความรับผิดชอบ ในเรื่อง
ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
2.  ด้านการส่ง เส ริมและ
สนับสนุน 
การจัดการเรียนรู้ลักษณะ
งานท่ีเสนอให้ครอบคลุมถึง
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ของผู้เรียนและรายวิชาการ
ด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา และ
การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 
(ภาระงานต่าง ๆ เขียนให้ลง
สู่นักเรียนให้ได้) 

2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 
เรื่องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
โดยใช้ Microsoft Excel และ
สรุปในรูปแบบแผนภูมิต่าง ๆ 
และรายงานให้นักเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน และไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทราบและ
ด าเนินการจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ 
2. ด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  
- มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเก็บ
ข้อมูลติดตามการส่งงานของ
นักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
6 เรื่องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
ให้นักเรียน และแจ้งให้ครูท่ี
ปรึกษา รวมทั้งผู้ปกครองทราบ

 
1. นักเรียนได้รับการปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาเป็น
รายบุคคล  
 
 
 
 

 
1. นักเรียนร้อยละ 70  
ได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาผลการเรียนรู้ 
ให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
เป็นรายบุคคล (เฉพาะนักเรียนท่ี
ค้างงานเกินกว่าครึ่งของงาน
ท้ังหมด) ผ่านทางไลน์กลุ่ม
รายวิชา ไลน์ส่วนตัว และ
โทรศัพท์มือถือ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อื่น ๆ ของสถานศึกษา 
- งานนิเทศการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยใน
สถานศึกษา 
- การตรวจสอบคุณวุฒิทางการ
ศึกษา งานทะเบียน กลุ่มงาน
บริหารวิชาการ 
2.4 ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ
หรือสถานประกอบการ 
- มีไลน์ส่วนตัวส าหรับแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การติดตามงานรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 6 เรื่องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 กับนักเรียน ครูท่ีปรึกษา



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
และผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อแจ้ง
ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนให้
ทราบเป็นระยะ 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
ลักษณะงานท่ีเสนอให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้(คล้าย 
PLC)ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
การน าความรู้ความสามารถ 
ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเอง (การอบรมแล้วน ามา
พัฒนากับนักเรียน) และ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

1. พัฒนาตนเองอย่างเปน็ระบบ
และต่อเนือ่ง 
- เข้าการอบรมกับหน่วยงานท่ี
จัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้ผัง
มโนทัศน์รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างผัง
มโนทัศน์เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์หรือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เกี่ยวกับการใช้
ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์หรือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระอื่น ๆ  
 
 
 
 

1. นักเรียนผ่านจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
6 เรื่องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 

1. ผู้เรียนมีคะแนนการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนร้อยละ 70 
ขึ้นไปของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด (เฉพาะ
ห้องท่ีครูผู้สอน
รับผิดชอบ จ านวน 5 
ห้อง ประมาณ 200 คน) 



 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลง 
ท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
3. น าความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 
- น าผลจากการอบรมและการเข้า
ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ไปใช้สร้างใบกิจกรรมการ
ใช้ผังมโนทัศน์เพื่อสรุปความรู้ 
เรื่องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

หมายเหตุ  
 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน.ตามแบบ.PA.1.ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการ
เรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท า
ข้อตกลง  
 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักท่ีส่งผล
โดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดยเสนอในภาพรวมข อง
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 การปรับประยุกต์น าส่ิงท่ี
เรียนรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน/บริบท การจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  (ท้ังนี้ ประเด็นท้า
ทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกว่าได้) 1 ประเด็นพอ 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์เป็นเนื้อหาด้านชีววิทยาซึ่งมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เพราะชีววิทยาเกี่ยวข้องกับ
คน ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554) แต่เนื่องด้วยธรรมชาติ
ของวิชามีเนื้อหาสาระมากและซับซ้อน ขณะท่ีรูปแบบการเรียนการสอนยังเป็นแบบบรรยาย เน้นการท่องจ าเนื้อหา 
ซึ่งขัดกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง        
(ปริยพล คุนาชน. 2548) จึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนุก ไม่มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ และจาก
การเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบว่านักเรียนยังไม่สามารถวิเคราะห์ เช่ือมโยงความสัมพันธ์ ขาดการเช่ือมโยงความรู้ 
ในเรื่องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศได้ รวมท้ังรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิตหรือ
ส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศท่ีก่อให้เกิดความสมดุลกัน และไม่สามารถมองภาพรวมของผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบนิเวศเสียหายและขาดความสมดุล ส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนี้ต่ า จึงแสดงให้เห็นว่าควร
ตระหนักถึงการจัดการเรียนรู้ท่ีจะท าให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงเนื้อหาจากการลงมือปฏิบัติ ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 

จากการศึกษาพบว่าเทคนิคผังมโนทัศน์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 
ท่ีเน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เช่ือมโยงส่ิง
ท่ีเรียนรู้ใหม่เป็นความคิดรวบยอด (Concept) (ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ. 2557: 194-210) สอดคล้องกับ วัชรา 
เล่าเรียนดี (2553:61) ท่ีกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสร้างผังมโนทัศน์ เป็นแนวทางให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย และมีความส าคัญท้ังผู้เรียนและผู้สอนกล่าวคือช่วยอธิบายและแสดงถึงโครงสร้างความรู้ท่ี
ผู้เรียนมี จัดว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงของมโนมติส าคัญต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ช่วยในการจัดเรียงข้อมูลในมโนมติหนึ่ง ๆ เมื่อความรู้ถูกจัดเรียงในรูปแบบท่ีช่วยให้เข้าใจหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ก็



จะช่วยให้การบันทึกความเข้าใจและการดึงความรู้ใด ๆ ออกมาให้ด้วยการเรียงข้อมูลตามมโนมติหลักและมโนมติ
ย่อยอย่างสัมพันธ์กัน ช่วยท าให้การเรียนรู้มีคุณภาพ ช่วยในการจัดระบบและเข้าใจความรู้ใหม่ (Baroody and 
Bartels, 2001) 

จากสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะใช้ผังมโนทัศน์เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
   2.1 ศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาสาสตร์
และเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
   2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์ และก าหนดขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ และน ามาจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด (รายวิชาพื้นฐาน) 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ช้ินงาน/ภาระงาน (หลักฐาน/
ร่องรอยแสดงความรู้) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ 
(ถ้ามี) และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้  

2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพิจารณาตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ความเหมาะสมของ
รูปแบบกิจกรรม ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรม วิธีการประเมินผล และภาษาท่ีใช้เพื่อน าข้อบกพร่องมา
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว 

2.4 สร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามขั้นการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน ได้แก่ การ
จ าแนก การจัดหมวดหมู่ การเช่ือมโยง การสรุปความ และการประยุกต์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จากนั้นเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรับปรุงแก้ไข 

2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ทดลองใช้กับนักเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนท่ีเคยเรียนเนื้อหา เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มาแล้วเพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย อ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่น เพื่อปรับปรุง
แบบทดสอบอีกครั้ง 



2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

2.7 เมื่อส้ินสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นฉบับเดิม  

2.8 น าผลคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ มาวิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป และแจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
  3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
      3.1 เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์เรื่อง
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 70 ข้ึนไปของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

  ผู้เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์เรื่อง
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถคิดวิเคราะห์เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศ และสามารถมองภาพรวมของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบนิเวศเสียหายและขาดความสมดุลได้ 
 
       ลงช่ือ........................................................................ 
                        (นางสาวธัญชนก  ทาระเนตร) 
              ต าแหน่ง ครู 
              ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
              ................/.............../.................. 
 
ความเหน็ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อพิจารณา
อีกครั้ง ดังนี้ ......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ........................................................................ 
                          (นายอาวุธ  โอชาพงศ์) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางละมุง 



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


