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แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวางวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถงึวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ผูจัดทำขอตกลง  
ช่ือ นางสาววรนุช    นามสกุล  รักธรรม  ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
สถานศึกษา  โรงเรียนบางละมงุ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ชลบรุี ระยอง  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2   อัตราเงินเดือน            บาท  
 
ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัด การเรียนรูจริง)  

 หองเรียนวิชาสามญัหรือวิชาพ้ืนฐาน  
 หองเรียนปฐมวัย  
 หองเรียนการศึกษาพเิศษ  
 หองเรียนสายวิชาชีพ  
 หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย  

ขาพเจาขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำขอตกลงในการพฒันางาน ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 
ซึ่งเปนตำแหนงที่ดำรงอยูในปจจบุันกับผูอำนวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้  

สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
         1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน  15    ช่ัวโมง/สปัดาห ดังนี้  

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.3  จำนวน  5    ช่ัวโมง/สัปดาห  
กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.4  จำนวน  10   ช่ัวโมง/สัปดาห  
ชุมนุมภาษาไทยใครวายาก    จำนวน  0.83 ชั่วโมง/สัปดาห  
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     จำนวน  0.83 ชั่วโมง/สัปดาห  
กิจกรรมสงัคมและสาธารณประโยชน   จำนวน  0.83 ชั่วโมง/สัปดาห 

    1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู   จำนวน         ช่ัวโมง/สัปดาห  
    1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน          ชั่วโมง/สัปดาห  
    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน   จำนวน       ช่ัวโมง/สปัดาห 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

         1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน                  ช่ัวโมง/สัปดาห ดังน้ี  
กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา                              จำนวน      ชั่วโมง/สัปดาห  
กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา    จำนวน     ช่ัวโมง/สัปดาห  
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ชุมนุมภาษาไทยใครวายาก    จำนวน     ช่ัวโมง/สัปดาห  
ลูกเสือ-เนตรนาร ี     จำนวน     ช่ัวโมง/สัปดาห  
กิจกรรมสงัคมและสาธารณประโยชน   จำนวน     ช่ัวโมง/สัปดาห 

    1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู จำนวน    ช่ัวโมง/สัปดาห  
    1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน     ชั่วโมง/สัปดาห  
    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จำนวน      ช่ัวโมง/สปัดาห 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนงครู (ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดานวาจะ
ดำเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดำเนินการดวยก็ได) 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา ตามขอตกลง 
ใน 1 รอบ การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1. ดานการจัดการเรยีนรู  
ลักษณะงานทีเ่สนอให
ครอบคลมุถึง การสราง
และหรือพฒันาหลักสูตร  
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การสรางและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหลง
เรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู การศึกษา 
วิเคราะห สงัเคราะห เพื่อ
แกปญหาหรือพฒันาการ
เรียนรู การจัดบรรยากาศ
ที่สงเสริมและพฒันา
ผูเรียน และการอบรมและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของ
ผูเรียน 

แกปญหาการวิเคราะหวรรณคดี เรือ่ง
มงคลสูตรคำฉันท โดยใชแบบฝกทักษะ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 
มีกระบวนการในการดำเนินการดังนี ้
1.1การสรางและพฒันาหลักสูตร  
   - วิเคราะหหลกัสูตร มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด 
   - จัดทำหนวยการเรียนรู รายวิชา 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 
   - จัดทำหนวยการเรียนรูวรรณคดีและ
วรรณกรรม เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท ให
สอดคลองกบัหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู 
   - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู
วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง มงคล
สูตรคำฉันท ที่มกีิจกรรมการวิเคราะห
วรรณคด ี
 

 
 
 
 
 
- ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
การวิเคราะหวรรณคดี  
และนำความรูไปใชในการ
เรียนวรรณคดีในระดับที่
สูงขึ้นได 
 
 
 
- ผูเรียนไดฝกทักษะการ
วิเคราะหวรรณคด ีโดยใช
แบบฝกทักษะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ผูเรียนรอยละ 80 ได
เรียนรูเกี่ยวกบัเนื้อหาการ
วิเคราะหวรรณคด ี โดย
พิจารณาจากผลการ
เรียนรูผานเกณฑรอยละ 
70 ของแบบฝกทักษะการ
วิเคราะหวรรณคดเีรือ่ง 
มงคลสูตรคำฉันท 
- ผูเรียนรอยละ 80 มี
ทักษะวิเคราะหวรรณคดี
เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท 
โดยพิจารณาจากการตอบ
คำถามของแบบฝกทกัษะ 
ผานเกณฑรอยละ70  
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา ตามขอตกลง 
ใน 1 รอบ การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1.3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
   - จัดกิจกรรมการเรียนตาม 
แนวทาง active learning  
เนนการมีสวนรวมของผูเรียน ตาม
แผนการจัดการเรียนรู 
วรรณคดเีรือ่ง มงคลสูตรคำฉันท โดยใช
แบบฝกทักษะที่สรางขึ้น  
1.4 สรางและหรือพฒันาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
    - แบบฝกทักษะวรรณคดี เรื่องมงคล
สูตรคำฉันท  
1.5 การวัดและประเมินผล 
   - วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ
จากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 
   - แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 
   - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
   1.6 การศึกษาคนควา วิเคราะห 
สังเคราะห เพื่อแกปญหาหรือพฒันาการ
เรียนรู 
   - นำผลการจัดการเรียนรูมาศึกษา 
วิเคราะหเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนรูในรปูแบบวิจัยในช้ันเรียน  
   - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวรรณคด ี
   - ศึกษาการเรียนการสอนแบบ active 
learning    
 
 

 
 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนที่มผีลการ
เรียนรูไมผานเกณฑ ไดรับ
การซอมเสรมิ แกไข 
ปรับปรงุและพัฒนาจนมี
ผลการเรียนรูผานเกณฑท่ี
กำหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
- นักเรียนรอยละ 90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตั้งแตระดับผลการเรียน 
2.0 ข้ึนไป 
- นักเรียนรอยละ 90 มี
คะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตั้งแตระดับดีข้ึน
ไป 
- นักเรียนรอยละ 90 มี
คะแนนอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ต้ังแตระดับดี
ข้ึนไป 
 
 
 
- นักเรียนรอยละ 100 ใน
กลุมที่มีผลการเรียนรูไม
ผานเกณฑไดรับการซอม
เสริม แกไข ปรับปรงุและ
พัฒนาจนมีผลการเรียนรู
ผานเกณฑ 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา ตามขอตกลง 
ใน 1 รอบ การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
1.7-1.8 การจัดบรรยากาศทีส่งเสริม 
และพัฒนาผูเรียน และการอบรม 
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของ 
ผูเรียน 
  - จัดรปูแบบการเรียนรูนำเขาสู
บทเรียนดวยเกมออนไลนมงคลสูตร   
คำฉันท กระตุนใหนักเรียนอยากปฏิบัติ
กิจกรรมในแบบฝกทกัษะ 
   - สงเสริมใหนกัเรียนมีความ
รับผิดชอบและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานใฝเรียนรูและมุงมั่นใน    
การทำงาน 
   

 
 
 
 
 
- นักเรียนมคีวามพึงพอใจ
ในการเรียนภาษาไทย 
และมีความคิดเห็นใน
ทางบวกกบัการจัด
บรรยายกาศในช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
- นักเรียนรอยละ 90 มี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
ของครูอยูในระดับมาก
(3.00) ขึ้นไป 

2. ดานการสงเสรมิและ
สนับสนนุ การจัดการ
เรียนรู  
ลักษณะงานทีเ่สนอให
ครอบคลมุถึง การจัดทำ
ขอมูลสารสนเทศของ
ผูเรียนและรายวิชา การ
ดำเนินการตามระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน การ
ปฏิบัติงานวิชาการ และ
งานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
และการประสานความ
รวมมือกบัผูปกครอง ภาคี
เครือขาย และหรือสถาน
ประกอบการ 

2.1 การจัดทำขอมลูสารสนเทศ 
ของนักเรียนและรายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน 2  
    - สรุปคะแนนจากแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน วรรณคดีเรื่อง มงคล
สูตรคำฉันท มาจัดทำขอมลูเปน
รายบุคคลในรูปแบบของตารางคะแนน 
โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 
2.2 ดำเนินการตามระบบชวยเหลือ
นักเรียน 
    - วิเคราะห ผูเรียนรายบุคคลแลว 
นำมาจัดจำแนกนักเรียนเปน 3 กลุม  
เกง ปานกลาง ออน และจัดกจิกรรมที่
นักเรียนสามารถชวยเหลอืกันได 
   -นำขอมูลสารสนเทศผลการเรียนรู
การวิเคราะหวรรณคดเีรื่อง มงคลสูตร 

 
 
- นักเรียนไดรับการ
ปรับปรงุ แกไข และ
พัฒนา เปนรายบุคคล
ตามขอมูลสารสนเทศ
ประจำวิชา  
 
 
- นักเรียนไดรับการดูแล 
ผานระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน เพื่อแกไข 
ปรับปรงุ พัฒนาในเรื่อง
ของการปรบัตัวในการ
เรียน การใชชีวิตใน
โรงเรียน และปรบั

 
 
- นักเรียนรอยละ 90 
ไดรับการปรบัปรุง แกไข 
และพัฒนาผลการเรียนรู
ใหผานเกณฑที่กำหนด 
 
 
 
- นักเรียนรอยละ 90 ได
ผานการประเมิน SDQ , 
การเยี่ยมบาน กิจกรรม
โฮมรมู และกจิกรรมการ
ประชุมผูปกครอง 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา ตามขอตกลง 
ใน 1 รอบ การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
คำฉันทแจงครูทีป่รกึษารับทราบและให
ผูปกครองรับทราบผานทางครูทีป่รึกษา 
หรือ ผานระบบ Student Care 
   - มีจัดการเรียนรูเพิ่มเติมนอกเวลา
สำหรับนักเรียนที่ไมผานเกณฑ 
  2.3  ปฏิบัติงานเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ดังนี ้
   - ปฏิบัติงานวิชาการ โดยปฏิบัติหนาที่
หัวหนางานวิจัยกลุมสาระการเรยีนรู
ภาษาไทย และผูชวยงานนิเทศการ
จัดการเรียนรู รวมปฏิบัตกิารดำเนินงาน
ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดย 
การรวมกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยและคุณครูในการดำเนินงาน
ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
    2.4 ประสานความรวมมอืกับ 
ผูปกครองภาคีเครือขาย และหรือ 
สถานประกอบการ 
    - แจงปญหาผูเรียนที่ไมผาน 
เกณฑใหผูปกครองรบัทราบผาน 
ทางที่ปรึกษาหรือ ผานระบบ Student 
Care  
 

พฤติกรรมใหเหมาะสม 
เปนไปตามระเบียบ 
ขอบังคับของโรงเรียน 
และประสานความรวมมือ
กับผูปกครองในการกำกบั
ติดตามนักเรียนในการ
เรียนการเรียน และ
พฤติกรรมใหเหมาะสม  
 
- นักเรียนไดรับการแกไข
ปญหาการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย ผานสื่อ 
นวัตกรรมที่ครสูรางข้ึน 
และไดรวมกจิกรรมของ
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนรอยละ 80 ได
เขารวมกจิกรรมที่กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย
ไดจัดขึ้น 

3. ดานการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ  
ลักษณะงานทีเ่สนอให
ครอบคลมุถึง การพัฒนา
ตนเองอยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง การมีสวน

3.1 พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง  
  -  โดยการอบรมกับหนวยงานทีจ่ัดการ
อบรมเกี่ยวกบัการใชภาษาไทย การ
อบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เชน  

- นักเรียนไดเรียนรู
เนื้อหาวิชาภาษาไทยผาน
การจัดการเรียนรูดวย
โปรแกรม Quizizz และ
สื่อ นวัตกรรมที่ครสูราง
ข้ึน 

- นักเรียนรอยละ 90 ได
พัฒนาตนเองดาน
ภาษาไทย หนวยการ
เรียนรู วรรณคดี ผาน
โปรแกรม Quizizz และ
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา ตามขอตกลง 
ใน 1 รอบ การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น 
กับผูเรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์

สูงขึ้น (โปรดระบุ) 
รวม ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 
และการนำความรู
ความสามารถ ทักษะท่ีได
จากการพัฒนาตนเอง และ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู การ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนร  

การใชโปรแกรม Quizizz สราง
แบบทดสอบออนไลน  เขาอบรม
ออนไลนเพือ่สรางสื่อการเรียนการสอน 
ใบกิจกรรม ใบความรู สไลดในการ
นำเสนอ เปนตน  และศึกษาคนควาหา
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วรรณคดีในระดับมัธยมศึกษา 
  3.2 มีสวนรวมในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู 
  - แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการสอน
วรรณคดีในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(PLC) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  3.3 นำความรูความสามารถ 
ทักษะที่ไดจากการพฒันาตนเอง 
และพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ 
จัดการเรียนรู 
 - นำผลจากการอบรมและการเขา 
รวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 
มาใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนและการจัดทำแบบฝกทักษะการ
วิเคราะหวรรณคดี เรื่อง มงคลสูตรคำ
ฉันท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนที่มปีญหาใน
การเรียนรูไดรับการแกไข
ดวยสื่อ นวัตกรรมที่ได
จากการเขารวมชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ 
หรือ PLC 

สื่อ นวัตกรรมที่ครสูราง
ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียนรอยละ 90 ของ
กลุมนักเรยีนที่มีปญหาใน
การเรียนรู มผีลการ
เรียนรูผานเกณฑท่ี
กำหนด 

หมายเหตุ  
1. รูปแบบการจัดทำขอตกลงในการพฒันางาน. ตามแบบใหเปนไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรูของ

แตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูอำนวยการสถานศึกษา และขาราชการครผููจัดทำขอตกลง  
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางาน ตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลกัทีส่งผล

โดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชา
หลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีทีส่อนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได โดยจะตองแสดงใหเห็น
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ถึงการปฏบิัติงานตามมาตรฐานตำแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางาน ตามขอตกลงสามารถประเมินได
ตามแบบการประเมิน PA 2 

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสำคัญกับผลลัพธการเรียนรู ของผูเรียน (Outcomes) 
และตัวช้ีวัด (Indicators) ทีเ่ปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน ผลการพัฒนางานตามขอตกลง 
ใหคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจรงิ สภาพการจัดการเรียนรูในบรบิทของแต
ละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามขอตกลงเปนสำคัญ โดยไมเนนการ
ประเมินจากเอกสาร  
 

 
สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเดน็ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน  

ประเด็นที่ทาทายในการพฒันาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดทำขอตกลง ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนงครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะชำนาญการ คือ การแกไข

ปญหา การจัดการเรียนรูและการพฒันาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรอืมี

การพัฒนามากขึ้น  (ทั้งนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเหน็ถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สงูกวาได)  
 
 

ประเด็นทาทาย เรื่อง การแกปญหาการวิเคราะหวรรณคด ีเรื่อง มงคลสูตรคำฉนัท โดยใชแบบฝก
ทักษะสำหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2 รหัสวิชา ท31102 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

1. สภาพปญหาของผูเรยีนและการจัดการเรียนรู  
 ในการจัดการเรียนรูที่ผานมานักเรียนมปีญหาในการถอดคำประพันธวรรณคดีในรูปแบบรอย

กรอง ซึง่เปนเรื่องที่สงผลตอการศึกษาเนื้อหาของวรรณคดี ทำใหนักเรียนไมสามารถวิเคราะหเนื้อหาของ
วรรณคดีที่เปนรอยกรองได  ดังนั้น ครูผูสอนจึงจัดทำขอตกลงในการพัฒนางานประเด็นทาทาย โดยการศึกษา 
คนควาและหาวิธีการจัดการเรียนรูที่ชวยแกไขปญหาการวิเคราะหวรรณคดี เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท  ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

 
2. วิธีการดำเนินการใหบรรลผุล  

   2.1 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง
พุทธศักราช 2561) และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางละมุง ฉบับปรบัปรุง พุทธศักราช 2563 ในเรื่องของ 
มาตรฐานการเรียน และตัวช้ีวัด ของเน้ือหา เรื่อง วรรณคดแีละวรรณกรรม 
   2.2 จัดทำโครงรางของหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู เนื้อหาการเรียนภาษาไทย 
วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องมงคลสูตรคำฉันท  โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวน ๆ พรอมเฉลยตัวอยาง กิจกรรม และ
แบบฝกทักษะ ดังน้ี    

1) การวิเคราะหวรรณคด ี
    2) การถอดคำประพันธ  
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                                          3) คุณคาที่ไดรับ 
   2.3 ใหคุณครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง ในเนื้อหา การ
เฉลยของตัวอยาง กิจกรรม และแบบฝกทักษะ พรอมทัง้เสนอแนะ เพื่อปรับปรงุ แกไข 
   2.4 ครูผูสอนนำแบบฝกทกัษะมาปรับปรงุ แกไขตามคำแนะนำของคณะครูในกลุมสาระ   
การเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบางละมงุ   
   2.5 นำหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู การวิเคราะหวรรณคดี เรื่องมงคลสูตร  
คำฉันท  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2  รหัสวิชา ท31102 ไปจัดกจิกรรมการเรียนรู กับนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  ทั้งในรูปแบบ ONLINE หรือ ONSITE โดยปรับกจิกรรมใหเหมาะสมกับบรบิท 
   2.6 บันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ที่เกิดขึ้นจากการกจิกรรมการเรียนรู ในโปรแกรม 
Microsoft Excel และสะทอนผลการเรียนรูใหนักเรียนทราบเปนระยะ หากมีนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินใน
เรื่องใด ใหใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน และการสอนซอมเสรมิดวยวิธีการที่หลากหลาย สำหรบัใชแกไขปญหาการเรียนรู
ใหนักเรียนไดศึกษา และทำการทดสอบใหม จนนักเรียนมีผลการเรียนรูผานเกณฑที่กำหนด 

3. ผลลพัธการพฒันาที่คาดหวัง  
3.1 เชิงปริมาณ  

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4  จำนวน 6 หอง รวมจำนวนนักเรียนทัง้หมด 240 คน 
ไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิเคราะหวรรณคดี เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2  
รหสัวิชา  ท31102  โดยมีคะแนนทดสอบปลายภาคผานเกณฑ (รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม) คิดเปนรอยละ 70 ของ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด  และนักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจตอกิจกรรมจัดการเรียนรู การวิเคราะหวรรณคดี       
เรื่องมงคลสูตรคำฉันท มีคาเฉลี่ยอยูในระดบั มากข้ึนไป 

3.2 เชิงคุณภาพ  
   - นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  จำนวน 6 หอง รวมจำนวนนักเรียนทัง้หมด 240 คน    
มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหวรรณคดี เรื่องมงคลสูตรคำฉันท โดยใชแบบฝกทักษะ และสามารถนำความรูที่ได
จากการเรยีนรูไปเช่ือมโยงกับเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาภาษาไทย 
                               - มีแบบฝกทกัษะการวิเคราะหวรรณคดี เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท สำหรบัไวใชในการจัด    
การเรียนรู 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................................  
                  (นางสาววรนุช  รักธรรม )  
          ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

    ผูจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน  
              1/ตุลาคม/2564 
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ความเหน็ของผูอำนวยการสถานศึกษา  

( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน  
( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพื่อนำไปแกไข และเสนอเพื่อ

พิจารณาอีกครั้ง ดังน้ี  
.......................................................................................................................................  

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

ลงช่ือ........................................................................  
                  (นายอาวุธ   โอชาพงศ)  
        ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบางละมงุ  

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


