


 

 

           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

ที ่                                     วันที ่ 1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

เรื่อง     ขอส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
 

เนื่องด้วย ก.ค.ศ. ได้มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2564  โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครูทุกคน ต้องจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ข้าพเจ้านางสาวนันทนา  ไชยแสง 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  
หนองบัวล าภู  จึงขอส่งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
         
                 (นางสาวนันทนา  ไชยแสง) 
       ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
ผู้จัดท าข้อตกลง 
ชื่อ นางสาวนันทนา  ไชยแสง ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
สถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.  3  อัตราเงินเดือน 34,030 บาท 
 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการ
เรียนรู้จริง)  
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
 ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานต าแหน่งครูวิทยฐานะครูช านาญ 
การพิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
   1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
    1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
     รายวิชาภาษาไทย   จ านวน 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ I30202 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     รายวิชาน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม I30903 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     ลูกเสือ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     ชุมนุม (ชุมนุม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     โฮมรูม ม.6/9 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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     งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     และมาตรฐานการศึกษา จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานโครงการพิเศษ จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานเวรประจ าวัน (วันพุธ)   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานสถานศึกษาสีขาว จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
    1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 17 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
     รายวิชาภาษาไทย ท 1 รหัสวชิา ท31101 จ านวน12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ I30201 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     ลูกเสือ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     ชุมนุม (ชุมนุม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     โฮมรูม ม.4/9 จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     และมาตรฐานการศึกษา จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานโครงการพิเศษ จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานเวรประจ าวัน (วันพฤหัสบดี)   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
     งานสถานศึกษาสีขาว จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการด้วยก็ได้) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึง การสร้าง
และหรือพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การสร้างและ
หรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ การศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ การ
จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริม

1. สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
ริเริ่ม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี  
 
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ริเริ่ม คิดค้น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคาร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถแก้ไขปัญหาและ

1. ได้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร  
2. ประสิทธิผลของการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ MR.EC3K-SEP  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร 
ผลจากการใช้รูปแบบการ

1. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
65 มีผลประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
และพัฒนาผู้เรียน และ
การอบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 
 

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจ ารายวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี 
 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ริเริ่ม คิดค้น พัฒนานวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้
และท างานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 

จัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ 
MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 



 

 

5 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
4. สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
ริเริ่ม คิดค้น พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี  
 
5. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคาร และน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี  
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
6. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ ริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคาร ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น าผลการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์มาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
และเป็นแบบอย่างที่ดี  
 
7. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา การจัดบรรยากาศทีเ่หมาะสม สอดคล้องกับ
ความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการ
เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ให้เกิดกระบวนการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้
ผู้เรียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-
SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดีงาม โดยริเริม่ คิดค้น และพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุน 
ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึงการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา การ
ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
การปฏิบัติงานวิชาการ 
และงานอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษา และการ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย  
และหรือสถาน
ประกอบการ 
 

1. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
ริเริ่ม คิดค้น พัฒนา รูปแบบการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ให้มี
ข้อมลูเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
2. การด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลายในการดูและช่วยเหลือผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศของตนเองและ
รายวิชาได้สะดวกและรวดเร็ว 
2. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วย 
เหลือตามข้อมูลสารสนเทศท่ี
ผู้สอนท าข้ึน 
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ที่เกิดจากการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
หรือผู้เกี่ยวข้อง 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 
สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ผู้เรียนและรายวิชาที่เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย ได้
สะดวกและรวดเร็ว 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว 
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4. ผู้ปกครองหรือ
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 
เข้าถึงสารสนเทศผู้เรียน
และรายวิชาที่เป็นปัจจุบัน
และทันสมัย ได้สะดวก
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
3. การปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคาร เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
 
4. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และ 
หรือสถานประกอบการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และเป็นแบบอย่างที่
ดี 
 
 
 
 
 
 
 

และรวดเร็ว 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึง การพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง การมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และการน าความรู้
ความสามารถ ทักษะที่
ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

1. การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอน การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
2. การมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหา
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการน า
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพของผู้สอนมาใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้
เรียนรู้จากการน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพของผู้สอนมาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 
ใน 1 รอบการประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่

คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่

แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
3. การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ผลต่อคุณภาพผู้เรียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคาร และเป็นแบบอย่างที่ดี 
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 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติ
ที่คาดหวังในวิทยฐานะที่สูงกว่าได้) 
 ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ  
 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้นปัญหาส าคัญคือ ปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน ครูผู้สอนขาดการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ในเรื่องที่เรียน ขาดการสร้างแรงจูงใจในการ เรียน อีกทั้งไม่มีวิธีสอนหรือเทคนิคการ
สอนที่แปลกใหม่เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ยังคงใช้การสอน
แบบเดิม ๆ ไม่มีการฝึกให้คิดหรือมีกิจกรรมฝึกคิดน้อย เมื่อผู้เรียนปฏิบัติน้อยความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนจึงน้อยตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้เรียนคิดไม่เป็น ไม่รอบคอบ ไม่มีเหตุผลและขาดวิจารณญาณ
ในการอ่านในที่สุด ดังนั้นต้องแก้ปัญหาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยครูต้องเข้าใจวิธีการสอนและการ
ประเมินผล ครูต้องปฏิวัติการสอนในรูปแบบ Active Learning คือครูต้องพูดน้อยลงแล้วเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
และลงมือปฏิบัติ จึงจะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาสมรรถนะส าคัญทั้ง 5 ด้านได้ การที่ผู้เรียนจะมีความสามารถในการ
อ่านและอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้น ขึ้นอยู่กับครูและกระบวนการสอนของครูเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้มีเทคนิคและกลวิธีในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท า จึงจะส่งผลให้
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนส าเร็จได้ 
 2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล  
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารมีองค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 10 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ (Motivation) ขั้นที่ 2 ฝึกทักษะ
การอ่าน (Reading Skills) ขั้นที่ 3 ส ารวจและศึกษาบทอ่าน (Exploration) ขั้นที่ 4 วิเคราะห์บทอ่าน (Critical 
thinking) ขั้นที่ 5 สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Knowledge of construction) ขั้นที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(Knowledge sharing) ขั้นที่ 7 ประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) ขั้นที่ 8 ขั้นสรุปความรู้ 
(Summarize : S) ขั้นที่ 9 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) ขั้นที่ 10 ขั้นส่งเสริมเติมความรู้ (Promote : P)  
4) การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 5) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
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  2. ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
ผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า  
   2.1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-
SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน 
หนองบัวพิทยาคาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ การขยายผลการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
พบว่า 1) นักเรียนกลุ่มขยายผลมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มขยายผลที่มีต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ ารายวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรรถนะ
ที่ส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ MR.EC3K-SEP เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
ผ่านเกณฑ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .................................................. 
(นางสาวนันทนา  ไชยแสง) 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

1/ตุลาคม/2564 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 () เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้  
 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

   ลงชื่อ .................................................. 
(นายสุขเกษม  พาพินิจ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
1/ตุลาคม/2564 




