
PAแบบรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน
Performance Agreement

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังวน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๑

นายชูชาติ โชติเสน
ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
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แบบรายงานข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ระหว่างวันที่  1  เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ถึง  วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2565 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ชื่อ  นายชูชาติ  นามสกุล  โชติเสน     ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ             . 
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านวังวน  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1           . 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.  3     อัตราเงินเดือน 40,410  บาท 

 ประเภทของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ระดับปฐมวัย 
   ระดับประถมศึกษา 
ส่วนที่ 1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
   1. ภาระงาน จะมีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตาม ก.ค.ศ ก าหนด 

  เต็มเวลา 
 

ภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า  5  ชั่วโมง/
สัปดาห์  โดยมีการปฏิบัติการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังนี้ 

  สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน 
      จ านวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  เป็นผู้น ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ของโรงเรียน 
      จ านวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  นิเทศการสอนเพ่ือเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู 
      จ านวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง ร่องรอยหรือเอกสารอ้างอิง 

1.ด้านการบริหารวิชาการและ
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 การวางแผนพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและปฏิบัติการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริม 
สนับสนุน  การพัฒนาหรือการน า
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การนิเทศ  ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและ
มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 6 การศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ของ
สถานศึกษา 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งไปสู่
โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC 
2. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. ผู้เรียนมีวินัยเชิงบวก ด้วยนวัตกรรมจิต
ศึกษา ร้อยละ 100  
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะท้ัง 6 ด้านผ่าน
กระบวนการสอนจิตศึกษาและ PBL ร้อยละ 
95  
5. ครสูามารถจัดการเรียนการสอนจิตศึกษา
และ PBL ได้ ร้อยละ 100 
6. ครูเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพหรือ PLC ร้อยละ 100 
7. ครูมีแผนและจัดการเรียนรู้แบบ PBL 
ร้อยละ 100 
8. ครูมีแผนและจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาการอ่าน เขียน ให้เป็นนักอ่าน 
นักเขียน ด้วยการสอนภาษาไทยผ่าน
วรรณกรรม ร้อยละ 100 
9. นิเทศติด ก ากับ ติดตาม ด้วยระบบอน
ไลน์และออฟไลน์ 
10. โรงเรียนบ้านวังวน เป็นโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย นวัตกรรมจิต
ศึกษา PBL และ PLC ร้อยละ 100 
  10.1 ไม่มีเสียงออด 
  10.2 ไม่มีการลงโทษนักเรียนด้วยการท า
ร้ายร่างกาย ดุด่า หรือการบูลลี่ 
  10.3 สร้างวินัยเชิงบวก 
  10.4 สอนจิตศึกษา ช่วงเช้า 20 นาที / 
บ่าย 15 นาที และเย็น AAR 30 นาท ี
  10.5  สอน PBL ทั้งปีการศึกษารวมชั้น
ละ 4 Quarters แบ่งเป็น Quarters ละ 
10 สัปดาห ์
11. โรงเรียนเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
เฟสแรก 
12. เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม
ของจังหวัดสระแก้ว  

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2565 
3. ครูพัฒนาปัญญาภายในผู้เรียน
ด้วยกระบวนการจิตศึกษา 100 % 
4. ผู้เรียนมีสมรรถนะทั้ง 6 ด้านผ่าน
กระบวนการสอนจิตศึกษาและ PBL 
ร้อยละ 100 
5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และ
สอนกระบวนการ Active Learning 
ด้วยกระบวน PBL 
6. ผู้บริหารและครูได้สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และได้ 
PLC ทุกวันพุธ  
7. โรงเรียนบ้านวังวนเป็นโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วย 
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
ร้อยละ 100 
8. ภาพการนิเทศในชั้นเรียนและ
นิเทศออนไลน์ผ่านเพจของครูทุกคน 
9. ภาพการศึกษาดูงานของโรงเรียน
ต่างๆ  
10. ภาพการลงนาม MOU เป็น
โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ จังหวัด
สระแก้ว 
11. ภาพการเข้าร่วมประชุมพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสระแก้ว 
ที่ สพม.สระแก้ว โรงเรียนท่าเกษม 
ภาพกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง  
หน้าที่ 8 - 17 
ภาพกิจกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องออนไลน์ ที ่ 
https://banwangwon.ac.th/ 
pa2565-chuchat 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

ร่องรอยหรือเอกสารอ้างอิง 

2. ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตาม
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารกิจการผู้เรียน
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 

 

3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 การก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรม
ทางการบริหาร 

ตัวชี้วัดที่ 2 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 
 

1. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
มีแนวทางจัดการศึกษาผ่านแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
2. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ 
จาก สพป.สก.1 ผ่านร้อยละ 90 ขึ้น
ไป 
3. ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือผ่าน
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน และ
ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
3.1 ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
เชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC จนโรงเรียนมีวิถีของโรงเรียน
บ้านวังวน 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือบริหารจัด
การศึกษาและงานการด้านการบริหาร
สถานศึกษา โดยน ามาใช้กับระบบวัด
ผลประเมินการจัดการศึกษา เพ่ือจัดท า 
ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7 ลดภาระงานต่าง
ของคณะครู ลดภาระงานด้านเอกสาร  
3.2.1  ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน 
3.2.2  ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
รวมถึงข้อมูลข้อมูลความต้องการ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือเป็นข้อมูลส่ง
ต่อไปยังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และโปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน 
3.2.3  ข้อมูลภาวโภชนาการ 
3.2.3  ข้อมูลการดื่มนม อาหาร
กลางวัน  การแปรงฟัน 
3.2.4  ข้อมูล ปพ.6 ทีผู่้ปกครองหรือ
ผู้เรียนสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ด้วย
ตัวเอง 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 
3. ค าสั่งมอบหมายงาน 
4. ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง  
หน้าที่ 8 - 12 

 ภาพกิจกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องออนไลน์ ที่ 
https://banwangwon.ac.th/ 
pa2565-chuchat 

 
 

1. ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์โรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC 
2. เว็บไซต์โรงเรียน รายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน  บันทึกหลัง
การสอนออนไลน์ 
3. ระบบวัดผลประเมินผลออนไลน์ 
4. ระบบเอกสารธุรการชั้นเรียน
ออนไลน์ (อยู่ในระบบวัดผล
ประเมินผลออนไลน์ ) 
5. ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์
(อยู่ในระบบวัดผลประเมินผล
ออนไลน์ ) 
6. ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง  
หน้าที่ 11 - 12 
 ภาพกิจกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องออนไลน์ ที่ 
https://banwangwon.ac.th/ 
pa2565-chuchat 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

ร่องรอยหรือเอกสารอ้างอิง 

4. ด้้านการบริหารงานชุมชนและ
เครือข่าย 

ตัวชี้วัดที่ 1 การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
 

4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยน าคณะครูเข้า
ร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ของ
เครือข่ายล าปลายมาศพัฒนาทั่ว
ประเทศ   
4.2 การจัดระบบการบริการใน
สถานศึกษา การสร้างเครือข่ายชุมชน
ออนไลน์ Line  เพจโรงเรียนบ้านวังวน 
และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านวังวน เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร แจ้งความ
เคลื่อนไหวและการเข้ารับบริการต่าง ๆ
ของโรงเรียน 
4.3  น าชุมชนมามีส่วนในการจัด
การศึกษา และการเรียนการสอนของ
โรงเรียน น าผู้ปกครองมาเป็นวิทยากร
ผู้ปกครองอาสา  ผู้ปกครองเข้าร่วม
สังเกตการณ์เรียนการสอนของครูและ
นักเรียน 
 
 
 
1. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 659/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานโครงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC ปี 2  ลงวันที่ 
23 เมษายน 2564 ก าหนดการ ถึงปี
การศึกษา 2565 
2. เข้ารับการพัฒนาอบรมเชิงปฎิบัติ
การหลักสูตร True Leader จากมูลนิธิ
ล าปลายมาศพัฒนา 
3. เข้าร่วมอบรม Online ตาม
แผนงานโครงการ “การเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนเชิงระบบ” 
 

1. ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายทางวิชาชีพ PLN 
และ PLC กับ 
2. ภาพการสร้างเครือข่ายชุมชน
ออนไลน์ Line  เพจโรงเรียนบ้านวัง
วน และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านวังวน 
เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสาร แจ้ง
ความเคลื่อนไหวและการเข้ารับ
บริการต่าง ๆของโรงเรียน 
3. ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา 

ภาพกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง  
หน้าที่ 15 - 18 

 ภาพกิจกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องออนไลน์ ที่ 
https://banwangwon.ac.th/ 
pa2565-chuchat 

 
1. ค าสั่ง สพฐ. ที่ 659/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC  
2. ภาพกิจกรรม หนังสือเชิญ PLC 
ไลน์เชิญ PLC จากล าปลายมาศ
พัฒนา 
3. ภาพการเข้ารับการอบรม และ
ภาพการร่วมกิจกรรม 

ภาพกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง  
หน้าที่ 8 - 9 

 ภาพกิจกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องออนไลน์ ที่ 
https://banwangwon.ac.th/ 
pa2565-chuchat 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
ประเด็น ท้าทายเรื่อง  เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

ร่องรอยหรือเอกสารอ้างอิง 

วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
2.1 ด าเนินการสร้างความเข้าใจแก่
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2 น าคณะครูเข้ารับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา  PBL และ PLC 
2.3  เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชงิระบบ 
สร้างวิถีปฏิบัติตามแนวทาง โรงเรียน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  ด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา  PBL และ PLC 
2.4  ครูเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
สอน สอนในรายวิชาหลัก ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ PBL 
(บูรณาการ) เน้นกระบวนการฐาน
สมรรถนะทั้ง 6 ด้าน 
2.5  สร้างและเข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียน PLC ทุกวันพุธหลังเลิกเรียน  
2.6 ก าหนดวิถีปฎิบัติให้เป็น “ วิถี
โรงเรียนบ้านวังวน ” 
2.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศ
ภายใน 
2.8 ก าหนดวิธีการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง ให้ประเมินผลการ
เรียนในแต่ละ Querters  ไม่มีการ
สอบปลายภาค และการสอบเก็บ
คะแนน 
 

1. ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองเข้าใจในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน  
2. ครูได้รับการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมจิต
ศึกษา  PBL และ PLC 
3. โรงเรียนบ้านวังวนมีวิถีเปลีย่นแปลง
เชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา  PBL 
และ PLC 
4. ครูสอนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา PBL 
ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม และ
คณิตศาสตร์ Pro Active 
5. ผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม 

PLC ทุกวันพุธหลังเลิกเรียน และเข้า
ร่วมเครือข่าย PLN กับโรงเรียนใน
โครงการ สม่ าเสมอ 
6. นิเทศก ากับติดตามแบบ
กัลยาณมิตรที่ชั้นเรียน เลิกท าแฟ้ม 
และนิเทศผ่านช่องทางเพจออนไลน์ 
7. ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน
ด้วยภาระงานของผู้เรียนในการเรียน
แต่ละ Querters  

 
ภาพกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง  

หน้าที ่8 - 22 
 ภาพกิจกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องออนไลน์ ที่ 
https://banwangwon.ac.th/ 
pa2565-chuchat 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

ร่องรอยหรือเอกสารอ้างอิง 

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
เชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
 

  
1.  ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิง
ระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC  ร้อยละ 100 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาวินัยเชิงบวกและสมรรถนะทั้ง 6 
ด้านผ่านกระบวนการเรียนการสอน 
จิตศึกษา PBL 
 
 
โรงเรียนบ้านวังวน เป็นโรงเรยีน
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC                                                                                                                  
 

 
ภาพกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง  

หน้าที่ 8 – 22 
 

 ภาพกิจกรรมและเอกสารที่
เกี่ยวข้องออนไลน์ ที่ 
https://banwangwon.ac.th/ 
pa2565-chuchat 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินการประเด็นท้าทาย เรื่อง  เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL 
และ PLC  โรงเรียนบ้านวังวนได้เป็นโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 
อย่างเต็มระบบ พัฒนาผู้เรียนด้วยวินัยเชิงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาปัญญาภายใน  ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ PLB เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning และกระบวนการคิดข้ันสูงด้วย PBL รวมถึงได้มี
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อน าเสนอความงอกงามที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน และร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการ PLC  ผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานงานประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา 

 ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่นวัตกรรมสู่โรงเรียนในเครือข่าย 

 

 

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

   ( นายชูชาติ  โชติเสน ) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังวน 

 

 



7 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  
ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
โรงเรียนบ้านวังวนเป็นโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC   

 
 
 
 



9 
 

 
ภาพกิจกรรมครูเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ

จิตศึกษา และ PBL พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
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เอกสารประกอบ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
มีวิถีของโรงเรียนบ้านวังวน 
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น าระบบ ICT มาใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาและงานการด้านการบริหารสถานศึกษา 
ระบบวัดผลประเมินผลออนไลน์ ระบบเอกสารธุรการชั้นเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ภาพการนิเทศ และ การนิเทศออนไลน์ 

 
เว็บไซต์ : https://banwangwon.ac.th 

และเพจของครูทุกคน 
 

  
 
 
 
 
 

https://banwangwon.ac.th/
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ภาพการนิเทศ และ การนิเทศออนไลน์ 
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ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสอนกระบวนการจิตศึกษา และ Active Learning ด้วยกระบวน PBL 
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนและ แผนจิตศึกษา 

  
 

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน PBL และการติดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน ทราบภาระงานที่ตนเอง 

 
ตวัอยา่งคลปิหนงัสัน้ พี่ ๆ ป.5 จากแผน PBL 
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ภาพการลงนาม MOU เป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว 
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ภาพการเข้าร่วมในวันที่ เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาที่ประสงค์เป็นสถานศึกษาน าร่องเพื่อจัดท าค าขอจัดตั้ง
เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ที่ สพม.สระแก้ว โรงเรียนท่าเกษม 
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โรงเรียนบ้านวังวน เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม 
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ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 
ร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

 

   
   ภาพการเข้าร่วม PLN กับโรงเรียนเครือข่าย          ภาพการเผยแพร่วิถีวังวน ให้ รร.บ้านวังยาง 
 

  
ภาพการเผยแพร่วิถีวังวน ให้ รร.บ้านไทรทอง          ภาพการเผยแพร่วิถีวังวน ให้ รร.บ้านพรหมนิมิต 
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การจัดระบบการบริการในสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ Line  เพจโรงเรียนบ้านวังวน และ
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านวังวน เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสาร แจ้งความเคลื่อนไหวและการเข้ารับบริการต่างๆของ
โรงเรียน 

  
 
 

ภาพการประชุมผู้ปกครอง น าเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการจิตศึกษา PBL และ PLC 
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วิถีโรงเรียนบ้านวังวน 
 โรงเรียนบ้านวังวนบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ โรงเรียนน่าอยู่  ครูสอนดี  นักเรียนมีความสุข ทุกคนมีส่วนร่วม 
” ได้ท าการสร้างสนามพลังบวก โดยการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ ร่มรื่น ปลอดภัย มีสนามเด็กเล่น
ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา คุณครูได้รับการพัฒนามีวิถีบ้านวังวนที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยการแทนท่ีไม้
เรียนด้วย  กระบวนการจิตศึกษา สร้างวินัยเชิงบวก  
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การอ่าน  การเขียน คณะครูพัฒนาการอ่านการเขียน ภาษาไทย ผ่านการสอน “ ภาษาไทยด้วยวรรณกรรม 
” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
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การสอนคณิตศาสตร์แบบ Pro Active 

  

 

 


