
PA 1/ส 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

(ทุกสังกัด) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวางวันท่ี 1 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

ผูจัดทําขอตกลง  

ช่ือ     นางศรนิดา       นามสกุล   บุตรแสง      ตําแหนง ครู   

วทิยฐานะ   ครูชํานาญการพเิศษ  

สถานศกึษา โรงเรยีนอนุบาลลาดยาว สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  

รับเงนิเดอืนในอันดับ คศ. 3  อัตราเงนิเดอืน 51,760 บาท  

 

ประเภทหองเรยีนท่ีจัดการเรยีนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรยีน ตามสภาพการ

จัดการเรยีนรูจรงิ)  

  หองเรยีนวิชาสามัญหรือวชิาพื้นฐาน 

  หองเรยีนปฐมวัย 

  หองเรยีนการศกึษาพเิศษ 

  หองเรยีนสายวชิาชีพ 

  หองเรยีนการศกึษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 

ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญการ

พเิศษ  ซึ่งเปนตําแหนง ที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศกึษา ไวดังตอไปนี้ 

 

สวนท่ี  1  ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมภีาระงานเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน 15 ช่ัวโมง/สัปดาหดังนี้ 

กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ     20 นาที 

กจิกรรมเสริมประสบการณ        20 นาที 

กจิกรรมสรางสรรค                  40 นาที 

กจิกรรมเลนตามมุม     30 นาที 

กจิกรรมกลางแจง      40 นาที 

กจิกรรมเกมการศกึษา                       30 นาที 
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 1.2 งานสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรยีนรู จํานวน  6  ช่ัวโมง/สัปดาห 

- การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู   1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู   1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- การประเมนิพัฒนาการเด็ก    1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- การสรางและพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน   1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- การมสีวนรวมในชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ  2 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา จํานวน  4 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- ตรวจงานนักเรยีน     1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- งานครูที่ปรกึษาประจําช้ัน/งานดูแลนักเรยีน  1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- ครูเวรประจําวัน     1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

- เจาหนาที่สหกรณโรงเรยีน    1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                               - งานบานวทิยาศาสตรนอย                1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

2. งานที่จะปฏบิัตติามมาตรฐานตําแหนงครู  (ใหระบุรายละเอยีดของงานที่จะปฏบิัตใินแตละ

ดาน  วาจะดําเนนิการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

ลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ

ตามมาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนนิการ

พัฒนาตามขอ 

ตกลง ใน 1 รอบ 

การประเมนิ 

(โปรดระบ)ุ 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง 

ที่คาดหวังใหเกดิขึ้น 

กับผูเรยีน 

 (โปรดระบ)ุ 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรยีน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่ดขีึ้นหรอืมกีาร

พัฒนา มากขึ้นหรอื

ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

1. ดานการจัดการเรยีนรู 

ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถงึ 

การสรางและหรอืพัฒนาหลักสูตร

การออกแบบการจัดการเรียนรูการ

จัดกจิกรรมการเรยีนรูการสรางและ

หรอืพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  

เทคโนโลย ีและแหลงเรยีนรู  การวัด

และประเมนิผลการจัดการเรยีนรู  

1. สรางและหรอื

พัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

1. นักเรยีนไดรับการ 

พัฒนาทัง้ 4 ดาน ดาน

รางกาย อารมณ -

จิตใจสังคม และ

สตปิญญา ตรงตาม

หลักสูตรที่กําหนด 

อยางมปีระสทิธภิาพ 

 

1. นักเรยีนไมนอยกวา 

รอยละ  80 ไดรับ

การพัฒนาทัง้ 4 ดาน 

ตรงตามหลักสูตรที่ 

กําหนดอยางมี 

ประสทิธภิาพ 
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การศกึษา วเิคราะห สังเคราะห  

เพื่อแกปญหาหรอืพัฒนาการเรยีนรู  

การจัดบรรยากาศที่สงเสริมและ

พัฒนาผูเรยีน และ  การอบรมและ

พัฒนาคุณลักษณะที่ดขีองผูเรยีน 

2. ออกแบบหนวย

เรยีนรู ระดับช้ัน

อนุบาล 

 

 

 

 
 

3. การจัดกจิกรรม

การเรยีนรู 

 

 

 

 

 

 
 

4. สราง/ผลติสื่อการ

สอน และใบงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วัดผลและประเมนิ 

ผลการเรยีนรู  

 

 

2. นักเรยีนไดเรยีนรู 

ตามหนวยการเรยีนรู 

ระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 

 

 

 

 
 

3. นักเรยีนไดเรยีนรู 

ตามแผนการจัดการ 

เรยีนรูระดับช้ันอนุบาล 

ปที ่2 และบันทกึผล 

หลังการสอนที่สะทอน 

ผลในการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรู 

 
 

4. นักเรยีนไดรับการ 

พัฒนาในการเรยีนการ 

สอนจากสื่อการสอน 

และใบงานระดับช้ัน 

อนุบาลปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

5. นักเรยีนไดรับการ 

วัดประเมนิผลโดยใช 

เครื่องมอืและแบบ 

ประเมนิตามตัวช้ีวัด 

2. นักเรยีนรอยละ 80 

ม ีผลการประเมิน

คุณภาพ พัฒนาการ

ตามมาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พงึ

ประสงค และตัวบงช้ี

อยูในระดับ ดทีุกดาน 
 

3. นักเรยีนรอยละ 

80 ไดรับการจัด

กจิกรรม หลัก 6 

กจิกรรมและมี 

พัฒนาการตาม

มาตรฐาน คุณ 

ลักษณะที่พงึประสงค 

และตัวบงช้ี 
 

4. นักเรยีนรอยละ 80 

มทีักษะดานการ

พัฒนา ทัง้ 4 ดาน 

ดานรางกาย 

อารมณ-จิตใจ สังคม 

และสตปิญญา ผาน

เกณฑที่กําหนดไว 

ตามตัวช้ีวัดตรงตาม

ตาม มาตรฐาน

คุณลักษณะที่ พงึ

ประสงคและตัวบงช้ี 
 

 

5. นักเรยีนรอยละ 

80 มผีลสัมฤทธิ์ผาน

ตาม เกณฑที่



PA 1/ส 

 

 

 

 
 

6. ศกึษาขอมูล

นักเรยีน เปนราย 

บุคคลเพื่อหาแนว 

ทางแกปญหาและ

จัดทําวจัิยในช้ันเรยีน 

 
 

7. จัดบรรยากาศใน

สภาพแวดลอมใหเอื้อ

ตอการเรยีนการสอน

ของนักเรยีน  

 
 

8.  อบรมและพัฒนา

คุณลักษณะที่ดีของ 

ผูเรยีน 

  

(หลักสูตร) ที่มี 

ประสทิธภิาพและ 

นาเช่ือถอื จัดเก็บ

ขอมูลเปนระบบ  
 

6. นักเรยีนไดรับการ 

แกปญหาโดยกระบวน 

การวจัิยในช้ันเรยีน  

 

 

 
 

7. นักเรยีนชอบ

บรรยากาศและ

สภาพแวดลอมมคีวาม

พงึพอใจตอการเรยีน

การสอนของนักเรยีน  
 

8. นักเรยีนช้ันอนุบาล 

ปที่ 2 เปนผูม ี

คุณลักษณะที่ดีทัง้ตอ 

ตนเอง ผูอื่น โรงเรยีน 

และสังคม 

สถานศกึษา กําหนด

ไวทุกตัวช้ีวัด  

 
 

 

 

6. นักเรยีนรอยละ 

80 มทีักษกระบวน 

การ ผานเกณฑตามที่

กําหนด ไว  

 

 
 

7. นักเรยีนรอยละ 80 

มคีวามสนใจและ

กระตอืรอืรน ในการ

รวมกจิกรรม 

 
 

8. นักเรยีนรอยละ 

80 มคีุณลักษณะที่

พงึ ประสงคตามที่ 

สถานศกึษากําหนดไว 

2. ดานการสงเสรมิและสนับสนุน 

การจัดการเรยีนรู 

ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถงึ 

การจัดทําขอมูลสารสนเทศของ

ผูเรยีนและรายวิชาการดําเนนิการ

ตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรยีน การ

ปฏบิัตงิานวิชาการ และงานอื่น ๆ 

ของสถานศกึษาและการประสาน

ความรวมมอืกับผูปกครองภาคี

1. จัดทําขอมูลใน

ระบบสารสนเทศของ 

งานประจําช้ันและ

แบบประเมนิพัฒนา 

การตาง ๆ  

 
 

2. ดําเนนิการตาม

ระบบดูแลชวยเหลือ  

 

 

1. นักเรยีนมรีะบบ 

ขอมูลสารสนเทศ 

สะดวกตอการ ใชงาน

และมปีระสทิธภิาพ 

และ สามารถนําขอมูล

มา ใชไดทันท ี 
 

2. นักเรยีนช้ันอนุบาล 

ปที่ 2 มขีอมูลพื้นฐาน 

เปนรายบุคคล และ 

ชวยเหลอืในเรื่องตางๆ 

1. นักเรยีนรอยละ 

100 มขีอมูลในระบบ 

สารสนเทศครบถวน 

ใน ทุกดานเปนระบบ

และ รายบุคคล  

 
 

2. นักเรยีนรอยละ 

100 ไดรับการดูแล

เอาใจใส ตรงตาม

ความตองการ 
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เครอืขาย และหรอืสถาน

ประกอบการ 

 

 

 

 
 

3. ปฏบิัตงิาน

โครงการตางๆ ที่

ไดรับมอบหมายตาม 

ที่โรงเรยีนแตงตั้งให

รับผิดชอบหนาที่ รอง

หัวหนาสายช้ัน 

อนุบาล  
 

4. ประสานความ

รวมมอืกับผูปกครอง 

ภาคเีครอืขายผาน

กลุมไลน (Line)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากขอมูลการเยี่ยม 

บาน จัดหาทุน 

การศกึษา นักเรยีน 

ยากจน 
  

3. นักเรยีนไดเรยีนรู ใน

กจิกรรมที่ หลากหลาย

ตามโครงการและ

กจิกรรม ที่ทาง

โรงเรยีนได กําหนดขึ้น

ตลอดป การศกึษา 

 
 

4. นักเรยีนไดรับความ 

ชวยเหลอืจาก 

ผูปกครอง หนวยงาน 

อื่นที่เกี่ยวของและมี 

ขอมูลในระบบ 

สารสนเทศของ 

โรงเรยีน 

 

 

 

รายบุคคลและมี 

ความสัมพันธอันดี 

ระหวางครูและ

นักเรยีน 
 

 3. นักเรยีนรอยละ 

100 ไดรับการพัฒนา 

มสีวน รวมใน

กจิกรรมทาวชิาการที่

โรงเรยีนจัดขึ้น เกดิ

ประโยชนอยางมี 

ระบบ ตรวจสอบได  
 

4. นักเรยีนรอยละ  

รอยละ 100 ไดรับ

การ ดูแลชวยเหลอื

อาหารกลางวัน และ

อาหารเสรมินมทําให 

นักเรยีนมคีุณภาพ

ชีวติที่ดขีึ้น และสงผล

ใหมพีัฒนาการที่ดทีัง้ 

4 ดาน 
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ลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ

ตามมาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนนิการ

พัฒนาตามขอ 

ตกลง ใน 1 รอบ 

การประเมนิ 

(โปรดระบ)ุ 

ผลลัพธ (Outcomes) 

ของงานตามขอตกลง 

ที่คาดหวังใหเกดิขึ้น 

กับผูเรยีน (โปรดระบ)ุ 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรยีน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่ดขีึ้นหรอืมกีาร

พัฒนา มากขึ้นหรอื

ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบ)ุ 

3. ดานการพัฒนาตนเองและ

วชิาชพี  

ลักษณะงานที่เสนอใหครอบคลุมถงึ 

การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ 

และตอเนื่อง การมสีวนรวม ในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวชิาชีพ เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรยีนรู และการ

นําความรูความสามารถ ทักษะที่ได

จากการพัฒนาตนเอง และวชิาชีพ

มาใชในการพัฒนา การจัดการ

เรยีนรู การพัฒนาคุณภาพ ผูเรยีน 

และการพัฒนานวัตกรรม การ

จัดการเรยีนรู 

1. การพัฒนาตนเอง

อยางเปนระบบและ

ตอเนื่องเพื่อพัฒนา

ตนเองโดย การเขา

อบรม/ประชุม/ 

สัมมนาตลอด 

ปงบประมาณ 2565 

ในสาขาและวิชา

เหมาะสมกับระดับ

ของตนเองเพื่อนํามา

พัฒนาสื่อและการ 

จัดกจิกรรมการดาน

การเรยีนการสอนทัง้

รูปแบบการอบรม

แบบปกตแิละ Online  
 

2. เขารวมกจิกรรม

กลุม เพื่อพัฒนางาน

ดาน วชิาชีพ (PLC) 

นําความรู ที่ไดมา

สรางสื่อและ 

นวัตกรรมเพื่อ

แกปญหานักเรยีนช้ัน

อนุบาลปที่ 2 

1. นักเรยีนไดรับการ 

จัดกจิกรรมการเรยีน 

การสอนที่เนนผูเรยีน 

เปนสําคัญ มกีจิกรรม

ที่หลากหลายเหมาะสม 

ตามความแตกตาง 

ระหวางบุคคล ทําให 

นักเรยีนมพีัฒนาการ 

ทัง้ 4 ดานที่สูงขึ้น  

 

 

 

 

 

 
 

2. นักเรยีนช้ันอนุบาล 

ปที่ 2 ไดรับการจัด

ประสบการณการ

เรยีนรูไดรับการพัฒนา

จากสื่อ นวัตกรรม ที่

เหมาะสมทําใหนักเรยีน

มผีลมพีัฒนาการ ทัง้ 4 

ดานที่สูงขึ้น  

 

1. นักเรยีนรอยละ 90 

ไดรับการจัดกจิกรรม

การเรยีนการสอน

ดวยวธิกีาร ที่

หลากหลายและ 

เหมาะสมกับเนื้อหา 

สงผลใหมใีหนักเรยีน

มพีัฒนาการครบทัง้ 

4 ดาน  

 

 

 

 

 

 
 

2. นักเรยีนรอยละ 80 

ไดรับการจัด

ประสบการณการ

เรยีนรูไดรับการ

พัฒนาที่เหมาะสม

สงผลใหมใีหนักเรยีน

มพีัฒนาการครบทัง้ 

4 ดาน 
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หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดทําขอตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบรบิท และสภาพการจัดการ 

เรยีนรูของแตละสถานศกึษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูอํานวยการสถานศกึษา และขาราชการครู 

ผูจัดทําขอตกลง  

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางานตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ที่ 

สงผลโดยตรงตอผลลัพธการเรยีนรูของผูเรยีน และใหนําเสนอรายวชิาหลักที่ทําการสอน โดยเสนอในภาพรวม 

ของรายวิชาหลักที่ทําการสอนทุกระดับช้ัน ในกรณทีี่สอนหลายรายวชิา สามารถเลอืกรายวชิาใดวชิาหนึ่งได

โดย จะตองแสดงใหเห็นถงึการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานตําแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา

งาน ตาม ขอตกลงสามารถประเมนิไดตามแบบการประเมนิ PA 2  

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสําคัญกับผลลัพธการเรยีนรู ของผูเรยีน 

(Outcomes) และตัวช้ีวัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมนิของคณะกรรมการประเมินผลการ 

พัฒนางานตามขอตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการประเมนิ ตามแบบ PA 2 จากการปฏบิัตงิานจรงิ สภาพ

การ จัดการเรยีนรูในบรบิทของแตละสถานศกึษา และผลลัพธการเรยีนรูของผูเรยีนที่เกิดจากการพัฒนางาน 

ตาม ขอตกลงเปนสําคัญ โดยไมเนนการประเมินจากเอกสาร 

 

สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานที่เปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรยีนรูของ

ผูเรยีน 

 ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรยีนรูของผูเรยีน ของผูจัดทําขอตกลง ซึ่งปจจุบัน 

ดํารงตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญการพเิศษ ตองแสดงใหเห็นถงึระดับการปฏิบัตทิี่คาดหวังของวทิยฐานะ

ชํานาญการพเิศษ คอื การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูของผูเรยีนใหเกดิการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้นหรอืมกีารพัฒนามากขึ้น (ทัง้นี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถงึระดับการ

ปฏบิัตทิี่คาดหวังในวทิยฐานะที่สูงกวาได) 

ประเด็นทาทาย เรื่อง  การพัฒนาทักษะคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดานการจับคูภาพตาง ๆ

โดยการจัดกิจกรรมเกมการศกึษา 

          1. สภาพปญหาการจัดการเรยีนรูและคุณภาพการเรยีนรูของผูเรยีน 

การจัดประสบการณดานสตปิญญาเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับนักเรยีนช้ันอนุบาลปที่ 2 โดย

หลักสูตร สถานศกึษาศกึษาไดกําหนดประสบการณสําคัญที่สงเสรมิพัฒนาการดานสตปิญญาเปนการ

สนับสนุนใหเด็กไดรับ รู เรยีนรูสิ่งตางๆรอบตัว ดวยประสาทสัมผัสทัง้หา ผานการคิด การสังเกต  การจําแนก

และการเปรยีบเทยีบ การใชภาษา การตอบคําถาม  จากประสบการณในการจัดการเรยีนรูของครูผูสอน ชวง
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การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนในสถานการณโรคตดิตอโควดิพบวานักเรยีนช้ันอนุบาลปที่ 2 สวนมากมี

ปญหาในดานการเขาใจในทักษะคณติศาสตรดานการเรียงลําดับ ครูผูสอนจึงไดนําสื่อเกมการศกึษา 

เขามาเพื่อชวยใหนักเรยีนไดรับการพัฒนาทักษะคณติศาสตรใหมากขึ้น 

           2. วธิกีารดําเนนิการใหบรรลุผล 

1) ศกึษาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เพื่อออกแบบหนวยการเรยีนรูตาม 

มาตรฐานคุณลักษณะและตัวบงช้ี  

2) ศกึษาการจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเกมสรางสรรค 

3) ใชกระบวนการ PLC เขามาชวยในการแกไขปญหา พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มี

ประสทิธภิาพ  

4) ออกแบบกจิกรรมเกมจับคูภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  

5) จัดทําสื่อเกมจับคูภาพตามทีไ่ดออกแบบไว  

6) นําสื่อไปทดลองใชและนําผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนากจิกรรมเกมจับคูภาพ ใหมีความ

นาสนใจ เขาใจงาย และนักเรยีนสามารถเรยีนรูไดดวยตนเอง  

7) นําผลสะทอนในการใชกิจกรรมเกมจับคูภาพ บันทกึขอมูลในระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์

ทางการ เรยีนเพื่อประเมนิการเรยีนรู นําขอมูลที่ไดพัฒนาผลการเรยีนรูใหผูเรยีนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้ง

ไว 

            3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 

  3.1 เชิงปรมิาณ 

นักเรยีนช้ันอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรยีนอนุบาลลาดยาวรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาทักษะ ทาง

คณติศาสตรดานเกมจับคูภาพสูงขึ้น   

3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรยีนช้ันอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรยีนอนุบาลลาดยาว สามารถพัฒนาทักษะ ทางดาน

คณติศาสตร การคดิเชิงเหตุผล การคดิรวบยอด มเีจตคตทิี่ดตีอการเรยีนรูและการแสวงหาความรู ตรงตาม

มาตรฐานคุณลักษณะที่ พงึประสงค และตัวบงช้ีในหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
 

ลงช่ือ................................................................... 

                      (นางศรนิดา  บุตรแสง) 

      ตําแหนงครูโรงเรยีนอนุบาลลาดยาว 

       ผูจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน 

               ................/.............../................... 
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ความเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมขีอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข และเสนอ 

เพื่อพจิารณาอกีครัง้ ดังนี้ 

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

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

 

 

ลงช่ือ...................................................... 

                      (นางชญาภา    หวลหอม) 

 ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

 

 


