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ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ผู้จัดท าข้อตกลง  
ชื่อ นายบรรลุ  นามสกุล ทองเข็ม ต าแหน่งคร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
สถานศึกษา ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอเมืองยโสธร สังกัดส านกังานสง่เสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยโสธร 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3 อัตราเงินเดือน 62,140 บาท  
 
ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบไุด้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพืน้ฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวชิาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ซึ่งเปน็

ต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ในปัจจบุันกบัผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่  1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู:้ ทักษะการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จ านวน 6 ชั่วโมง/สปัดาห์ 
  1.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 ชั่วโมง/สปัดาห์ 
  1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 6 ชั่วโมง/สปัดาห์ 
  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. งานที่จะปฏบิัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

1. ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
   1.1 การพัฒนา
หลักสูตร 

1. วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการลงทะเบียนเรียนรายภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
1) รายวิชาบังคับ 3 รายวิชา จ านวน 8 หน่วย
กิต ประกอบด้วย 
- วิชาทักษะการเรียนรู้ ทร31001 
- วิชาพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คง อช31003  
- วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 
2) รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จ านวน 10 หน่วย
กิต ประกอบด้วย 
- รายวิชาลูกเสือ กศน. สค 32025  
- รายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ อช
32001 
- เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทร32001 
รวมทั้งสิ้น 6 รายวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต 
(ตารางวิเคราะห์หลักสูตร  

:::  เอกสารประกอบ PA ล าดบัที่ 1) 

- มีผลการ
วิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้ ส าหรับ
นักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่ลง 
ทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 
2/2564 

- ผู้เรียนรู้ และเข้าใจ
ในโครงสร้างรายวิชา 
ขอบข่ายเนื้อหาวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดและ
ประเมินผลรายวิชา 
- ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา 
ตามที่ก าหนดทั้งการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการ
สอนเสริม 

   1.2 การออกแบบ
การเรียนรู้ 

1) จัดท าแผนจัดกจิกรรมการเรียนรู้ราย
สัปดาห ์
น าผลการวิเคราะห์รายวชิาทัง้ 6 รายวิชามา
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้รายสปัดาห์ 
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 
รูปแบบ คือ 
- เนื้อหาที่ง่าย จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
“การเรียนรู้ด้วยตนเอง” 
- เนื้อหาปานกลาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ “การพบกลุ่ม” 
- เนื้อหายาก จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
“การสอนเสริม” 
(แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

:::  เอกสารประกอบ PA ล าดบัที่ 2) 

- มีแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดบั
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 
2551 
โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
กศน.  

- ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา 
ตามที่ก าหนดทั้งการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการ
สอนเสริม 

 



3 

 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

   1.3 การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ “การเรียนรู้
ด้วยตนเอง” 
เนื้อหาวิชาที่งา่ยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
“การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-directed learning)” ดังนี้ 
1) การประเมินความต้องการของตนเอง 
(Assessing Needs) ของผู้เรียน 
2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Setting goals) 
3) ก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ (Specifying 
learning content) โดยก าหนดระดับความยาก
ง่าย ชนิดของสิ่งทีต่้องการเรียน ความต้องการ
ความช่วยเหลือ แหล่งทรัพยากร ประสบการณ์ 
ที่จ าเป็นในการเรียน 
4) ก าหนดปริมาณเวลาที่ต้องการให้ให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน ปริมาณเวลาที่
ต้องการให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
ปริมาณเวลาที่ต้องการให้กับกิจกรรมการเรียน
ด้วยตนเองของแต่ละคน โดยก าหนดกิจกรรม
การเรียนตามประสบการณ์ทีผ่่านมา พร้อมทั้ง
ก าหนดว่ากิจกรรมควรสิ้นสุดเมือ่ใด 
5) แนะน าวิธีการเรียนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน เทคนิค
การสอน ทรัพยากรการเรียนรู้ทีต่้องใช้ 
6) ก าหนดวิธีการตรวจสอบตนเอง โดยก าหนด
วิธีการรายงาน/บันทึกการสะทอ้นตนเอง การให้
โอกาสไดฝ้ึกตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการ
ก าหนดนโยบาย การเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถบนัทึกการสะท้อนตนเอง clarify ideas 
ให้ชัดเจน 
 (รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

:::   เอกสารประกอบ PA ล าดับที่ 3) 

 
 
- มีรปูแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
“ด้วยตนเอง” เพื่อ
การบริหาร-จัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเป็น
ระบบ 

 
 
- ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ เกิดความ
มั่นใจที่จะเรียนรู้ 
และสามารถเข้าถึง
สื่อ – แหล่งเรียนรู้
และการท ากิจกรรม 
ได้ตามผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังก าหนดไว ้
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 
เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย ที่สถาน 
ศึกษาก าหนด 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ “การพบ
กลุ่ม” 
เนื้อหาวิชาปานกลางจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบ “การพบกลุ่ม” โดยออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบONIE Model : 
ซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ 
2.1 ก าหนดสภาพปัญหาความต้องการในการ
เรียนรู้  
(O: Orientation) 
เป็นการเรียนรู้จากสภาพ ปัญหา หรือความ
ต้องการของผู้เรียน และชุมชน สังคม โดยให้
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ขั้นตอนการเรียนรู้  
- ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดสภาพ ปัญหา 
ความต้องการในการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะได้มาจาก
สถานการณ์ในขณะนัน้ หรือเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริง หรือเป็นประเด็นที่ก าลงัขัดแย้ง และ
ก าลังอยู่ในความสนใจของชุมชน ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่คิดจะหาทางออก
ของปัญหา หรือความต้องการนั้น ๆ 
- ท าความเข้าใจกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ
ในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ โดยดึงความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วม 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนความคิดและ
อภิปรายโดยให้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ 
- วางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ก าหนดสามารถมองเห็นแนวทางใน
การค้นพบความรู้หรือค าตอบไดด้้วยตนเอง 
 

 
 
- มีรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
“แบบพบกลุ่ม” 
เพื่อการบริหาร-
จัดการเรียนรู้ได้
อย่างเป็นระบบ 
 
 

 
 
- ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ เกิดความ
มั่นใจที่จะเรียนรู้ 
และสามารถเข้าร่วม
พบกลุ่ม และร่วมท า
กิจกรรม ได้ตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก าหนดไว ้
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 
เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย ที่สถาน 
ศึกษาก าหนด 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 2.2 แสวงหาข้อมูลและและจัดการเรียนรู้  
(N: New ways of Learning ) 
การแสวงหาข้อมูล และจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ และรวบรวมข้อมูลของตนเอง 
ข้อมูลของชุมชน สังคม และข้อมูลทางวชิาการ 
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีการระดม
ความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปเป็นความรู้ 
ขั้นตอนการเรียนรู้   
1) ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ กระบวนการกลุ่ม 
ศึกษาจากผู้รู้ /ภูมิปญัญาและวิธอ่ืีน ๆ ที่
เหมาะสม 
2) ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สรุปความรู้เบื้องต้น โดยใช้ค าถามปลายเปิดใน
การชวนคิด ชวนคุย เปน็เครื่องมือ ด้วย
กระบวนการการระดมสมอง สะท้อนความคิด
และอภิปราย 
3) ผู้เรียนน าความรู้ที่ไดไ้ปตรวจสอบความ
ถูกต้อง เพื่อประเมินความเป็นไปได้โดยวิธีตา่ง ๆ 
เช่น การทดลอง การทดสอบ การตรวจสอบกับ
ผู้รู้ 
2.3 การปฏิบัติและการน าไปประยุกต์ใช้  
(I: Implementation ) 
น าความรู้ทีไ่ดไ้ปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและสังคม 
ขั้นตอนการเรียนรู้  
ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอน โดยสงัเกต
ปรากฏการณ์ จดบนัทึก และสรุปผล เก็บ
รวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงาน ระหว่างด าเนนิการ
ต้องมีการตรวจสอบหาข้อบกพร่อง และรวบรวม
ไว้ในแฟ้มสะสมงาน 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 2.4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
(E: Evaluation) 
ประเมิน ทบทวน แก้ไขข้อบกพร่อง ผลจากการ
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้แล้วสรปุเป็นความรู้ใหม่ 
พร้อมกับเผยแพร่ผลงาน 
ขั้นตอนการเรียนรู้ 
ครู และผู้เรียนน าแฟ้มสะสมงาน และผลงานทีไ่ด้
จากกการปฏิบัติมาใช้เป็นสารสนเทศในการ
ประเมินคุณภาพการเรียนรู้  
1) ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการเรียนรู้ 
2) ครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมิน 
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
การเรียนรู้ 
 
หมายเหตุ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้ง 4 
ขั้นตอนเป็นวงจรของกระบวนการเรียนรู้ ตาม
ปรัชญาคิดเปน็ ซึ่งสถานศึกษาสามารถปรับใช้ 
ขั้นตอนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพ
ของรายวิชา หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
 
(รูปแบบการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  

:::   เอกสารประกอบ PA ล าดับที่ 3) 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ “การ
สอนเสริม” 
เนื้อหาวิชายาก จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 
“การสอนเสริม” ดังนี ้
- สถานศึกษาก าหนดสถานที่เรียนและตาราง
เรียนที่เหมาะสม จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ
เรียนรู้แบบสอนเสริม เก่ียวกับสถานที่ วนั เวลาที่
เรียนและครูผู้รับผิดชอบให้ผู้เรียนทราบอย่าง
ทั่วถึง 
พร้อมจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
เช่นเครื่องมือ – อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ ที่มี
คุณภาพ 
วิธีด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ จัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยครู ผู้รู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเนื้อหานัน้ ๆ เปน็ผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึก
ทักษะให้กับผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ซักถาม แสดงความคิดเห็นและลงมือฝึกปฏิบัติ
จริง และครูควรจัดเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน 
2) การจัดกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ เป็น การจัด
กระบวนการทีส่่งเสริมการมีปฏสิัมพันธ์ในการ
เรียนรู้ระหว่างครูกับผู้ เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน เช่นกิจกรรมกลุ่ม การจัดที่นั่งเปน็กลุ่ม 
3) การจัดให้มีการปรับบทบาทผู้เรียน เช่นการ
แบ่งผู้เรียนเปน็กลุ่มย่อย ๆ และมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูจะจัด
กิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี ้
      (1) การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
      (2) การเรียนรู้ด้วยการลงมอืปฏิบัติจริง 
      (3) การสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและครู 
(รูปแบบการเรียนรู้แบบสอนเสรมิ  

:::   เอกสารประกอบ PA ล าดับที่ 3) 

 
 
- มี ผู้รู้ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
เนื้อหานั้น ๆ ร่วม
เป็นเครือข่าย
ถ่ายทอดความรู้
และฝึกทักษะ
ให้กับผู้เรียน โดย
เปิดโอกาสให้
ผู้เรียน ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น
และลงมือฝึก
ปฏิบัติจริง 

 
 
- ผู้เรียนมีโอกาสได้
เรียนรู้ในรายวิชาที่
ยากเต็มศักยภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุ
ประสงของรายวชิา 
 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 
เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย ที่สถาน 
ศึกษาก าหนด 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

1.4 การสรา้งและหรือ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ 

สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ ตามลักษณะวิชา และวิธีการ
จัดการเรียนรู้  
ส าหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
ภาคเรียนที่ 2/2564 ดังนี้ 
1. หนังสือแบบเรียน 
รวบรวมหนังสือแบบเรียน จากส านักงาน กศน. 
จัดท าเปน็หนังสือแบบเรียนอีเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบไฟล์เอกสาร PDF.: Portable 
Document Format หรือรูปแบบไฟล์ข้อมูล
ส าหรับพกพาและเปิดอ่านไดง้่าย 6 รายวิชา 
- รายวิชาทักษะการเรียนรู ้
- รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
- รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายวิชาลูกเสือ กศน. 
- รายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ 
- รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
2. ใบความรู้ / ใบงาน 
จัดท าใบความรู้ (สิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้) ใบงาน 
(กิจกรรมท้ายบท) พร้อมเฉลย/แนวค าตอบ เปน็
เอกสารอีเล็กทรอนิกส์ รูปแบบไฟล์เอกสาร PDF. 
: Portable Document Format หรือรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลส าหรับพกพาและเปดิ 
- รายวิชาทักษะการเรียนรู ้
- รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
- รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายวิชาลูกเสือ กศน. 
- รายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ 
- รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

- มีสื่อที่
หลากหลาย 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  
- มีสื่อที่มีคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐาน 
และเนื้อหาสาระใน
แต่ละรายวชิา 

- ผู้เรียนมีสื่อที่
หลากหลาย มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเนื้อหาสาระใน
แต่ละรายวชิา
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
ต้องการของ  
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น 
เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย ที่สถาน 
ศึกษาก าหนด 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 3. แผ่นสไลด์ประกอบการบรรยาย 
จัดท าสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบสไลด์
ประกอบการบรรยาย ด้วยโปรแกรมการน าเสนอ 
MS PowerPoint ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสอนเสริม รายวชิาเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก ่
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
2. ระบบปฏิบตัิการ Windows XP 
3. การใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร 
MS Documents 
4. การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 
MS Excels 
5. การใช้งานโปรแกรมน าเสนอ 
MS PowerPoint 
4. แบบเรียนส าเร็จรูป  
จัดท าแบบเรียนส าเร็จรูป รูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Flipbooks ด้วยโปรแกรม 
PowerPoints Macro Enabled Show ร 
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 1 รายวิชา 
5. ห้องเรียนออนไลน์  
สร้างห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วย
ระบบ Google Classroom 
วิชาการพฒันาแผนและโครงงานอาชีพ 1 
รายวิชา 
6. คลิปวิดีโอประกอบการเรียนรู้ 
- รวบรวมจุดเชื่อโยงคลปิวิดีโอเพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาบังคบั 
จาก YouTube ผ่าน Websites คลังสื่อ กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงาน กศน. และโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
ETV เพื่อน ามาเผยแพร่ใน Websites กศน. 
อ าเภอเมืองยโสธร จ านวน 3 รายวิชา คือ 
- รายวิชาทักษะการเรียนรู ้
- รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 
- รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 - รวบรวมจุดเชื่อโยงคลปิวิดีโอเพื่อใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาเลือก 
จาก YouTube ผ่าน Websites ต่างๆ เพื่อ
น ามาเผยแพร่ใน Websites กศน. อ าเภอเมือง
ยโสธร จ านวน 3 รายวิชา คือ 
- รายวิชาลูกเสือ กศน. 
- รายวิชาการพัฒนาแผนและโครงงานอาชีพ 
- รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
(สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 

:::  เอกสารประกอบ PA ล าดบัที่ 4  

  

1.5 การวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ ได้วาง
รูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ไว้ดังนี ้
1. การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
มีจุดประสงค์เพื่อทราบสภาพของผู้เรียน ณ เวลา
ก่อนที่จะเรียนในสาระการเรียนรู้รายวิชาตา่งๆ ที่
เปิดให้ลงทะเบียนเรียน โดยจัดท าเครื่องมือ
ทดสอบเป็น เอกสารแบบทดสอบแบบปรนัย 20-
25 ข้อ เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนเรียนวิธีเรียน
แบบพบกลุ่มทุกรายวชิา และแบบทดสอบ
อีเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป Google 
Form เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนเรียนวิธีเรียน
แบบออนไลน์ รวม 6 รายวชิา 
2. การวัดและประเมินผลเชิงประจักษ ์
เป็นการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยการสงัเกต
พฤติกรรมระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การมีส่วนร่วม การอภิปราย การน าเสนอ
ผลงานในกลุ่ม การถามตอบค าถามสั้น ๆ เปน็ต้น 
3. การตรวจผลงาน-การทดสอบย่อย(Quiz) 
ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละ
บทเรียนของทุกรายวิชา ซึ่งได้จดัท าเครื่องมือวัด
และประเมินผลในรปูแบบกิจกรรมท้ายบท/
ค าถามท้ายบท ไว้ใน ใบงาน – ใบความรู้ ทั้ง 6 
รายวิชา 

- มีกระบวนการวัด
และประเมินผล
การเรียนรู้ ที่
หลากหลาย 
ยืดหยุ่น เป็นไป
ตามรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
และสอดรับกับ
สาระการเรียนรู้
และเนื้อหาวิชาที่
ต้องการวัดและ
ประเมินผล 

- ผู้เรียนได้รับการวัด
และประเมินผลด้วย
เครื่องมือที่
หลากหลาย มีความ
เที่ยงตรง มีอ านาจ
จ าแนก เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการ
วัดและประเมนิผล
ตามหลักสูตร 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 4. การวัดผลระหว่างภาคเรียน 
การวัดและประเมนิระหว่างเรียน ใช้เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของผู้เรียนด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน จะท า
ให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ในขณะเดียวกันยังสะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูด้วย   ข้อมูลจากการ
วัดและประเมนิระหว่างเรียนจะเป็นประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งผู้เรียน  ครูผูส้อน  สถานศึกษา 
และผู้ปกครอง  สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่แตกย่อยมา
จากมาตรฐานการเรียนรู้  และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน รวมทั้งคะแนนทีไ่ด้จากการวัดและประเมินผล
ระหว่างภาคเรียนนี้จะเป็นคะแนนสะสมไปรวมกับ
คะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน เปน็
คะแนนเฉลี่ยรายของวชิา อีกด้วย 
- รายวิชาบังคบั 3 รายวิชา ใช้แบบทดสอบที่ 
ส านักงาน กศน. จงัหวัดก าหนด 
- รายวิชาเลือก 3 รายวชิา ใช้แบบทดสอบที่
สถานศึกษาสร้างขึน้ 
5. การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
ใช้เพื่อตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
จากการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน โดย
เทียบกับผลการวัดและประเมินก่อนเรียน จะท าให้ได้
ข้อมูลที่บ่งบอกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน   
โดยจัดท าเครื่องมือทดสอบเป็น เอกสารแบบทดสอบ
แบบปรนัย 20-25 ข้อ เพื่อใช้ในการทดสอบหลังเรียน
วิธีเรียนแบบพบกลุ่มทุกรายวชิา และแบบทดสอบ
อีเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป Google Form 
เพื่อใช้ในการทดสอบหลังเรียนวธิีเรียนแบบออนไลน์ 
รวม 6 รายวิชา 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 6. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
- มีจุดประสงค์หลักคือใช้ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้  การวัดและ
ประเมินผลหลงัเรียนอาจจะเป็นข้อมูลก่อนการเรียน
ในระดับต่อไป  จึงเปน็ประโยชน์ทั้งผู้เรียน  และ
ครูผู้สอน  สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปพฒันาและ
ปรับปรุงการเรียนรู้และการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และสถานการณ ์
- ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาทั้ง 6 
รายวิชา ใช้แบบทดสอบที่ ส านกังาน กศน. จังหวัด
ก าหนด 
(แบบทดสอบก่อนเรียน / แบบทดสอบหลังเรียน 

:::   เอกสารประกอบ PA ล าดับที่ 5) 

  

1.6 การศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

1. การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
ผู้เรียน 
1.1 จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน ใช้
ประเมินเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละรายวชิา เพื่อหาค่าระดบัความพึงพอใจ ความรู้
ความเข้าใจ และการน าไปใช้ และข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยจัดท าเครื่องมือเป็น 
- เอกสารแบบสอบถาม ส าหรับประเมินเมื่อสิ้นสุด
การจัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 
- แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ Google Form  
ส าหรับประเมินเมื่อสิน้สุดการจดัการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (Online) 
1.2 ประมวลผลจากการประเมนิเพื่อหาค่าระดับ
ความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ และ
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ไปปรับปรุง-พัฒนา ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
 

 
 
- มีฐานข้อมูล 
(DATA) ของผู้เรียน
รายบุคคล ราย
กลุ่ม 
ฐานข้อมูลระดบั
ความพึงพอใจ และ
มีการสารสนเทศ 
(Information) 
ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเพื่อการ
พัฒนาและ
ช่วยเหลือผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลและราย
กลุ่ม ตลอดจนการ
น าขอ้มูลมาใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
รอบต่อไป 

 
 
- ผู้เรียนเข้ารับ
การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
สามารถเผชิญ
ปัญหาและแก้ไข
ปัญหาในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
และกลุ่มได ้
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 2. การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
ก าหนดให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมในรายวิชาทักษะการ
เรียนรู้ ตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในหัวข้อ / เนื้อหาวิชาดังนี ้
หน่วยที่ 3 การแกปัญหาที่น่าเชื่อถือ 
1) ความหมายความส าคัญ 
การวิจัยอย่างงา่ย กระบวนการและขั้นตอน 
2) สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย 
3) การสรางเคร่ืองมือการวิจัย 
4) การเขียนโครงการวิจัยอย่างงา่ย ๆ 
5) ทักษะการวิจัย การเขียนรายงานวิจยั การ
น าเสนอและเผยแพรงานวิจัย 
    เพื่อศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหาในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
และการพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น 

  

1.7 จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน 

1. พัฒนาสถานทีจ่ัดกิจกรรมพบกลุ่ม/ห้องสอนเสริม 
เพื่อจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
แตกต่างผู้เรียนเปน็รายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ โดยจัดให้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระบบโครงข่าย
เฉพาะบริเวณ (LAN) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เครื่องฉายภาพ (Projector) จอรับภาพ เป็นตน้ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทกัษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะ ด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี โดยออกแบบและผลติสื่อที่มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 
ที่สามารถใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 วิธี คือ On 
Hand, On Line, On Air, On Site  
3. เป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดบรรยากาศที่สง่เสริม
และพัฒนาผู้เรียน 

- มีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศในการ
ส่งเสริม – กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
และเป็นตน้แบบ
ห้องเรียนส าหรับ
กลุ่มอื่นได ้

- ผู้เรียนเข้ารับ
การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้ได้ง่าย 
ทุกที่ ทุกเวลา 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) ผลลัพธ์ 

(Outcomes) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
1.8 อบรมและพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 
 

1. มีการอบรม ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม
ความเป็นไทยที่ดงีาม โดยบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มทุกสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม ในรูปแบบโครงการพัฒนาผู้เรียน 
ส าหรับผู้ลงทะเบยีนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 
3. จัดท ากรอบคุณธรรมเบื้องต้นที่ส านักงาน กศน. 
ก าหนดตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แจ้งนักศึกษาเพื่อ
ใช้เป็นหลักในการประเมนิ ทั้ง 3 ด้าน 9 คุณธรรม 
4. จัดท าแบบประเมินคุณธรรมตามพฤติกรรมบ่งชี้
รายภาคเรียน ใช้ประเมนิผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(กรอบคุณธรรมเบื้องต้น 3 ด้าน 9 ข้อ 
แบบประเมนิคุณธรรมเบื้องต้นรายบุคคล 

:::  เอกสารประกอบ PA ล าดบัที่ 6 

- มีระบบจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ช่วยปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์แก่
ผู้เรียน ได้อย่าง
ทั่วถึง และ
ครอบคลุมตาม
ตัวชี้วัดทั้ง 9 ข้อ 

- ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
- สามารถน าผล
การประเมินไป
ใช้ในการขอ
อนุมัติเพื่อจบ
หลักสูตรได ้
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

2. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 

   

2.1 จัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 

ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและรายวชิา ให้มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบนั เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
แก้ไขปัญหาและพฒันาคุณภาพผู้เรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยจดัให้มี 
- แบบบนัทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กศน.4) 
- แบบรายงานสรุปผลการเรียน (กศน.5) 
- ข้อมูลนักศึกษาในระบบ DMIS 
- ข้อมูลประวัตินักศึกษารายบุคคล โดยโปรแกรม
ทะเบียนนักศึกษา IT 
- ข้อมูลประวัติการลงทะเบียนเรียนและผลการ
เรียนรู้รายวิชา โดยโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา IT 
- ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและคา่ต าแหน่งเปอร์เซ็น
ไทล ์(GPAx &  Percentile) โดยโปรแกรมทะเบียน
นักศึกษา IT 
 
 
 
 

:::   เอกสารประกอบ PA ล าดับที่ 7-12 

มีฐานข้อมูล 
(DATA) ของ
ผู้เรียนรายบุคคล 
รายกลุ่ม 
ฐานข้อมูลระดบั
ความพึงพอใจ 
และมีการ
สารสนเทศ 
(Information) 
ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเพื่อการ
พัฒนาและ
ช่วยเหลือผู้เรียน
ทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม 
ตลอดจนการน า
ข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
รอบต่อไป 

- ผู้เรียนเข้ารับ
การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
สามารถเผชิญ
ปัญหาและแก้ไข
ปัญหาในการ
เรียนรู้ของตนเอง 
และกลุ่มได ้

2.2 ด าเนินการตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อ
พัฒนา และแก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการ
หรือจัดกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลายในการดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยออกแบบระบบการติดตาม และ
ช่วยเหลือผู้เรียน  
- จัดบริการแนะแนว จัดบริการให้ค าปรึกษา เป็น
รายบุคคลผา่นกล่องโต้ตอบ (Chat Box) ทาง 
Websites :www.krubanlu.com 

  

 
 



16 

 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

 
 
 
 
2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ 
และงานอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา 

- จัดให้มีผู้ช่วยสอน และการติดตามช่วยเหลือ
โดยเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อน ในห้องแนะแนว 
(Advice Center) โปรแกรม Google 
classroom 
ร่วมปฏิบัติงานทางวชิาการ และงานอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการด าเนนิงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้และเปน็แบบอย่างที่ดี 
1) จัดท าคู่มือการด าเนนิการจัดการศึกษานอก
ระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ของสถานศึกษา 
2) จัดท าคู่มือการด าเนนิการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ของสถานศึกษา 
3) จัดท าแผนการนิเทศการจัดกจิกรรมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
เครื่องมือนิเทศ ของสถานศึกษา 
4) จัดท าค่าเปา้หมาย และมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองรับ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

:::  เอกสารประกอบ PA ล าดบัที่ 13-16 

 
 
 
 
- มีเอกสารทาง
วิชาการใช้ใน
สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
- ครูมีทิศทางการ
ด าเนินงานด้านการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน ได้
มาตรฐาน 
- ผู้เรียนสามารถ
ก าหนดทิศทางของ
ตนเองในการศึกษา
เรียนรู้ตามหลักสูตร 
บรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
และเป้าหมายของ
การเรียนรู ้

2.4 ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่ายและหรือ 
สถานประกอบการ 

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผูเ้รียนและเป็น
แบบอย่างที่ด ี

- มีเครือข่ายร่วม
จัดและส่งเสริมการ
จัดการศึกษา มี
สัมพันธ์อันดี
ระหว่าง
สถานศึกษา ผู้เรียน 
- ผู้ปกครอง 

- ผู้เรียนมีความสุข
กับการเรียนรู้ มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในสาระการเรียนรู้ที่
ยากมากขึ้น 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งาน (Tasks) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

3. ด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 

   

3.1 พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเองอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา และ
เป็นแบบอยา่งที่ดี  
1) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS: 
Learning Management System) บนระบบ
เครือข่าย (On line) โดยใช้โปรแกรม Google 
Classroom เพื่อสร้างห้องเรียน 
2) ออกแบบระบบการสรา้งแบบสอบถาม 
แบบทดสอบ บนระบบเครือข่าย (On line) โดย
ใช้โปรแกรม Google Form 
3) ออกแบบระบบการพบกลุ่มบนระบบ
เครือข่าย (Online) โดยใช้โปรแกรม Google 
Meet 

:::  เอกสารประกอบ PA ล าดบัที่ 17-19 

- มีระบบ LMS 
เพื่อจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร สามารถ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้บนระบบ
เครือข่าย (On 
line) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้ได้สะดวก ทุก
ที่ ทุกเวลาที่ต้องการ 
- มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
รายวิชา สูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 

3.2 มีส่วนร่วม และเป็น
ผู้น าในการแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ ทางวิชาชีพ 

เป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ และเป็น แบบอย่างที่ด ี
โดยขยายผล 
1) ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS: 
Learning Management System) บนระบบ
เครือข่าย (On line) โดยใช้โปรแกรม Google 
Classroom เพื่อสร้างห้องเรียน 
2) ออกแบบระบบการสรา้งแบบสอบถาม 
แบบทดสอบ บนระบบเครือข่าย (On line) โดย
ใช้โปรแกรม Google Form 
3) ออกแบบระบบการพบกลุ่มบนระบบ
เครือข่าย  
(On line) โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
สู่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบ, ครู กศน. 
ต าบล ทั้งใน กศน. อ าเภอเมืองยโสธร และ กศน. 
อ าเภออ่ืน ที่ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้ 

- ขยายผลระบบ 
LMS เข้าสู่ กศน. 
ต าบล ทุกต าบล 

- ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ภาคเรียนที่ 
2/2564 สามารถเข้า
เรียนรู้ในรายวิชาที่
ก าหนดข้างตน้ และ
ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านระบบ 
LMS ได้ทุกต าบล 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

3.3 น าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่
ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวชิาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มีผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ด ี
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คือ การ
ริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการ
พัฒนามากข้ึน 

 
ประเด็นทา้ทายเร่ือง น าระบบจดัการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (LMS) มาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง : ทช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564          
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลกัสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พบว่ารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาง่าย ถึง 
ปานกลาง สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชานี้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเปน็รูปแบบหนึ่งของการจัดการ
เรียนรู้แบบ กศน. ประกอบกับภาวะปัจจุบนัสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด COVID-19 ยังคงปรากฏอยู่ในพื้นที่
อ าเภอเมืองยโสธร และยังคงมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ เฝ้าระวังการน าเชื้อไปเผยแพร่สู่บุคคล
อ่ืน มาตรการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากยังคงด าเนนิต่อไป จนถือได้ว่าเปน็การด าเนินชีวิตวถิีใหม่ (New Normal) 
หากน าระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายมาใช้ จะชว่ยสง่เสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถ
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ อย่างมีคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังจะช่วยป้องกนัการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เป็นอยา่งดีอีกทางหนึ่งด้วย 

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
2.1 จัดให้มรีะบบจัดการหลักสูตร (Course Management) กลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ ผู้เรียน 

ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผา่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสามารถ
รองรับจ านวน user และ จ านวน บทเรียนได้ ไม่จ ากัด โดยขึน้อยู่กับ hardware/software ที่ใช้ และระบบสามารถ
รองรับการใช้งาน   ภาษาไทยอย่างเต็ม  

2.2 ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้าง 
Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text – based และบทเรียนใน รูปแบบ Streaming Media  

2.3 ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็น
ระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการท าข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และ
สถิติการเข้าเรียนของนักเรียน 

2.4 ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง ผู้เรียน – 
ผู้สอน และ ผู้เรียน – ผู้เรียน ได้แก่ Web board และ Chatroom โดยสามารถเก็บ History ของข้อมูลเหล่านี้ได้ 

2.5 ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 
ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ Admin 
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3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
    3.1 เชิงปริมาณ 
   1) มีห้องเรียนออนไลน์รายวชิาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 

ห้องเรียน 
   2) ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเข้า

เรียนในห้องเรียนออนไลน์ไดไ้มน่้อยกว่าร้อยละ  70 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ผู้เรียนในห้องเรียนออนไลน์รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ในระดับ 4050-5.00 จากการวัดด้วย Rating Scale 1 - 5 ระดับ  
   2) ผู้เรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบออนไลน์มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเปา้หมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
 
      ลงชื่อ................................................................... 
        (นายบรรลุ  ทองเข็ม) 
      ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
          ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
         วันที่   20 พฤศจิกายน 2564 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

() เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
() ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอเพื่อ

พิจารณาอีกครั้ง ดังนี ้
....................................................................................        ................................................... 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
             ลงชื่อ................................................................... 
             (นายเจียม  ขันเงนิ) 
                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอเมืองยโสธร 
                         วันที่   20 พฤศจิกายน 2564 
 


