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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ระหว่างวันที ่ 1  เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ถึง  วันที ่30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2565 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ชื่อ  นายชูชาติ  นามสกุล  โชติเสน     ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะช านาญการพิเศษ             . 
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านวังวน  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1          . 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.  3     อัตราเงินเดือน 39,250  บาท 

 ประเภทของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ระดับปฐมวัย 
   ระดับประถมศึกษา 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  การจัดการศึกษาพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น) 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา ไว้ดังต่อไปนี้ 
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 ส่วนที่ 1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   1. ภาระงาน จะมีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตาม ก.ค.ศ ก าหนด 

  เต็มเวลา 
  ไม่เต็มเวลา 
เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………….. 

  โดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอนไม่
ต่ ากว่า  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ และรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า  10 ชั่วโมง/สัปดาห์) โดยมีการปฏิบัติการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

  ปฏิบัติการสอนประจ าวิชาจ านวน          ชัว่โมง/สัปดาห์ 
  ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา จ านวน         ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน 
      จ านวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ของโรงเรียน 
      จ านวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  นิเทศการสอนเพ่ือเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู 
      จ านวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน จ านวน      ชั่วโมง/สัปดาห์  
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุ
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน(Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 

ใน  1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน  คร ูและสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาที่
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1.ด้านการบริหารวิชาการและความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 
   ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการ
วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
การปฏิบัติการสอน การส่งเสริม 
สนับสนุน 
การพัฒนาหรือการน าสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูใน
สถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษา 
วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนา การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3. ก าหนด “ วิถี ” ซึ่งเป็นแนวทางสร้าง
ความงอกงามให้เกิดขึ้นแก่ครูและผู้เรียน 
4. ออกแบบการนิเทศ ก ากับติดตาม 
ตามแนวทางของ  โรงเรียนเชิงระบบ
ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
6. พัฒนาครูให้สามารถบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการคิดขั้นสูง
ผ่านกระบวนการ จิตศึกษา 
7. พัฒนาครูให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ตามฐานสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ด้วย
กระบวนการ PBL 

1. โรงเรียนบ้านวังวนเป็นโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC   
2. ครูเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเป็นแบบ Active Learning ด้วย
กระบวนการจิตศึกษา และ PBL พัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน  
3. โรงเรียนบ้านวังวนมีวิถีปฏบิัติ ที่เปรียบ
ดังวัฒนธรรมขององค์กร ที่ครูและผู้เรียน
ได้ซึมซาบ และฝังลึกลงในวิถีปฎิบัติ
ประจ าวันพัฒนาตัวเองให้มี EF 
(Executive Functions) ทั้ง 9 ด้านในชื่อ
ว่า“ วิถีโรงเรียนบ้านวังวน ” 
4. ครูได้รับการนิเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความงอกงามที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
จัดการเรียนสอนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งไปสู่
โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC 
2. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. ผู้เรียนมีวินัยเชิงบวก ด้วยนวัตกรรมจิต
ศึกษา ร้อยละ 100  
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะท้ัง 6 ด้านผ่าน
กระบวนการสอนจิตศึกษาและ PBL ร้อยละ 
95  
5. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนจิตศึกษา
และ PBL ได้ ร้อยละ 100 
6. โรงเรียนบ้านวังวนมีวิถีปฏบิัติ และทุกคน
สามารถปฏิบัติตามวิถีได้ร้อยละ 98 
7. ครูเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพหรือ PLC ร้อยละ 100 
8. ครูมีแผนและจัดการเรียนรู้แบบ PBL ร้อย
ละ 100 
9. ครูมีแผนและจัดการเรียนรู้จิตศึกษา ร้อยละ 
100 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน(Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 

ใน  1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน  คร ูและสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาที่
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1.ด้านการบริหารวิชาการและความเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 
   ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการ
วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการ
ปฏิบัติการสอน การส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาหรือการน าสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูใน
สถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษา 
วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนา การจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

8. พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน ให้
เป็นนักอ่าน นักเขียน ด้วยการสอน
ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม 
9. พัฒนาการผู้เรียนให้เป็นนักคิดด้วย
กระบวนการจิตศึกษา PBL และ 
คณิตศาสตร์แบบ Pro Active 
10. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านวิชาการด้วยแนวทาง
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

5. ครูสามารถพัฒนาทักษะการคิดข้ัน
สูง และคุณธรรมขั้นสูง มี Empathy 
แก่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ จิตศึกษา  
6. ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนัก
อ่าน นักเขียน ด้วยการสอนภาษาไทย
ผ่านวรรณกรรม และผู้เรียนเป็นนัก
อ่าน นักเขียน ด้วยการเรียนภาษาไทย
ผ่านวรรณกรรม 
7. ครูสามารถพัฒนาผู้เรียน และ
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ด้วยกระบวนการจิตศึกษา PBL และ 
คณิตศาสตร์แบบ Pro Active 
8. ครูสร้างวินัยเชิงบวก และผู้เรียนมี
วินัยเชิงบวก 
9. โรงเรียนบ้านวังวน เป็น โรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย นวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC 

10.ครูมีแผนและจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาการอ่าน เขียน ให้เป็นนักอ่าน นักเขียน 
ด้วยการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม ร้อย
ละ 100 
11. โรงเรียนบ้านวังวน เป็นโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย นวัตกรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC ร้อยละ 100 
  11.1 ไม่มีเสียงออด 
  11.2 ไม่มีการลงโทษนักเรียนด้วยการท า
ร้ายร่างกาย ดุด่า หรือการบูลลี่ 
  11.3 สร้างวินัยเชิงบวก 
  11.4 สอนจิตศึกษา ชวงเช้า 20 นาที / 
บ่าย 15 นาที และเย็น AAR 30 นาท ี
  11.5  สอน PBL ทั้งปีการศึกษารวมชั้นละ 
4 Quarters แบ่งเป็น Quarters ละ 10 
สัปห์ดา  
12. ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงร้อยละ 85 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน(Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 

ใน  1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน  คร ูและสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่
แสดง ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

2.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและ
ตามหลัก บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการ
บริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริม             
พัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  
 

1. บริหารจัดการสถานศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
4. พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
5. แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายในหน้าที่
ชัดเจน  
6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาผ่าน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3. ครูได้รับการนิเทศภายใน และมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
4. การบริงานโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่ายโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ผ่านระบบควบคุมภายใน 
และการแบ่งงานตามหน้าที่ 
5. ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลอืผ่าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. สถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูนักเรียน มี
แนวทางจัดการศึกษาผ่านแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ จาก 
สพป.สก.1 ผ่านร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. โรงเรียนได้รับการนิเทศจาก สพป.สก.1 
ผ่านร้อยละ 90 ขึ้นไป 
4. โรงเรียนได้รับการประเมินจาก ตสน.สพป.
สก.1 ผ่านระดับ ดีขึ้นไป 
5. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือผ่านระบบคัด
กรองนักเรียยากจน และด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 
100 

3.ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกล
ยุทธ์และนวัตกรรม 
   การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้
เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
และการน าไปปฏิบัติ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

1. ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
เป็นโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ 
PLC 
2. น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือบริหารจัด
การศึกษาและงานการด้านการบริหาร
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีวิถีเปลี่ยนแปลง 
2. ครูเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็นแบบ Active Learningด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วย 
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
4. สถานศึกษา ครู นักเรียนใช้ ICT เพ่ือ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

1. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ร้อยละ 
100 
2. ครูเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วย นวัตกรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC ร้อยละ 100 
4. ระบบวัดผลประเมินผลออนไลน์ 
5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน(Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลง 

ใน  1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน  คร ูและสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา ที่
แสดง ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนามากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

4. ด้้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 
การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรูการจัดระบบการบริการใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
5.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการน าความรู้
ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนครู และสถานศึกษา 

1. สร้างเครือข่าย PLN กลุ่มโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC 
2. สร้างความเข้าใจแก้ ชุมชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
3. พัฒนาครูให้สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
4. เผยแพร่รูปแบบ กระบวนการ
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
ผ่านช่องทางเพจ ไลน์ และเว็บไซต์ 
 
1. เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
ของเครือข่ายล าปลายมาศพัฒนาทั่ว
ประเทศ 
2. เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร True 
Leader จากมูลนิธิล าปลายมาศพัฒนา 

1. ครไูด้รับการพัฒนาและมีเครือข่ายทั่ว
ประเทศ 
2. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับ
และให้การสนับสนุนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC 
4. มีเว็บไซต์ เพจ และไลน์ ที่สามารถ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
 
 
 
1. เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC ของเครือข่ายล าปลายมาศ
พัฒนาทั่วประเทศ 
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร True 
Leader จากมูลนิธิล าปลายมาศพัฒนา 

1. ครูมีเครือข่าย PLN ทั่วประเทศร้อยละ 
100  
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจ และยอมรับ 
ร้อยละ 90 
3. มีผู้ที่เก่ียวข้องมาชม เยี่ยม และ 
Empower แก่ครูและนักเรียน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
1. ผู้อ านวยการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
PLC ของเครือข่ายล าปลายมาศพัฒนาทั่ว
ประเทศไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง / ปี 
2. ผู้อ านวยการผ่านการอบรมหลักสูตร True 
Leader จากมูลนิธิล าปลายมาศพัฒนาร้อยละ 
100 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
  
  ประเด็น ท้าทายเรื่อง  เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
  1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  โรงเรียนบ้านวังวน เป็นโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดกลาง มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน  ปัจจุบันมี
นักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 142 คน  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางถึงยากจน สถานภาพทางครอบครัว ผู้เรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาและมารดาเป็น
ส่วนมาก  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและท าเกษตรกรรม  การจัดการเรียนการสอนแบบเดิมคือครู
สอนแบบถ่ายทอดความรู้  ผู้เรียนขาดทักษะและสมรรถนะในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันทั้ง
ปัญหาทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม และปัญหาด้านวิชาการ   
  กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ระบบการศึกษาของประเทศ
ไทยปรับเปลี่ยนไม่ทันการณ์ ยังมีปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ การบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงคือการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งต้องเกิดข้ึนที่ห้องเรียน  ครูคือผู้ที่มี
หน้าที่ส าคัญในการสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่เป็น Active Learning ครูท าหน้าที่เป็นโค้ชที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียน ออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ แทนการเป็นครูที่สอนแบบถ่ายทอดความรู้   

โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC จึงเกิดขึ้นเพ่ือขยายแนวคิดการ
จัดการศึกษาโดยใช้การพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเป็นตัวตั้ง สร้างการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม 
ให้เด็ก ครู พ่อแม่ ชุมชน ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน มีโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ และโรงเรียนบ้านวงวันเป็นโรงเรียนในเครือข่าย  โดยหัวใจประการแรก  ของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
คือต้องท าให้ระบบหรือโครงสร้างบางอย่างในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อน เพ่ือจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของครู เด็ก และผู้ปกครอง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่นี้ จะเน้นไปที่สิ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเรียนรู้ของครู ของเด็ก และของผู้ปกครอง และในที่สุดเครื่องมือนี้ก็จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร หัวใจประการที่สองคือ การใช้นวัตกรรม 3 อย่างกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั้งของครู เด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชน  โดยนวัตกรรม 3 อย่างนั้นประกอบด้วย “จิตศึกษา” คือกระบวนการที่จะสร้างการเรียนรู้
เพ่ือความงอกงามด้านใน หรือ “ปัญญาภายใน”  “PBL” หรือ Problem Based Learning คือกระบวนการที่จะ
สร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความงอกงาม ที่จะท าให้เข้าใจโลกภายนอก หรือ “ปัญญาภายนอก” และได้ทักษะ
ของศตวรรษท่ี 21 โดยทั้งสองนวัตกรรมจิตศึกษา และ PBL นี้ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ให้กับเด็กผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และ  “PLC” หรือ Professional Learning Community คือกระบวนการสร้างความรู้ให้กับครูและ
องค์กร โดยการสร้างการเรียนรู้ของครูร่วมกัน เพ่ือให้ครยูกระดับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะสอน มีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน และจิตวิญญาณของความเป็นครู 
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  2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
   2.1 ด าเนินการสร้างความเข้าใจแก่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
   2.2 น าคณะครูเข้ารับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมจิต
ศึกษา  PBL และ PLC          
   2.3  เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชงิระบบ สร้างวิถีปฏิบัติตามแนวทาง โรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา  PBL และ PLC     
   2.4  ครูเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน สอนในรายวิชาหลัก ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ PBL (บูรณาการ) เน้นกระบวนการฐานสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน  
   2.5  สร้างและเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียน PLC ทุกวันพุธหลังเลิกเรียน 
   2.6 ก าหนดวิถีปฎิบัติให้เป็น “ วิถีโรงเรียนบ้านวังวน ”   
   2.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศภายใน
   2.8 ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ให้ประเมินผลการเรียนในแต่
ละ Querters  ไม่มีการสอบปลายภาค และการสอบเก็บคะแนน 
 

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
      3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  ร้อยละ 100 

3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาวินัยเชิงบวกและสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน
ผ่านกระบวนการเรียนการสอน จิตศึกษา PBL 

          3.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนบ้านวังวน เป็นโรงเรยีนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC                                                                                                                    .   
 
 
       ลงชื่อ............................................................ 
                               ( นายชชูาติ  โชติเสน ) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 
                           ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
               1 ตุลาคม 2564 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

  (  )  เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
  (  )  ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งดังนี้ 
 
 
      ลงชื่อ............................................................ 
              ( นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ) 
       ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1 
             .................../............./....................... 
 


