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ค ำน ำ 
 

 รายงานบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ได้เสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือ
แสดงเจตจ านงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบท
สถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็น
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 ข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้รายงาน
ผลการด าเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับนี้ 

 

          ทิวาพร  เรือนไทย
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สำรบัญ 

 

 เรื่อง                                  หน้ำ 

ข้อมูลผู้จัดท าข้อตกลง 1 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 1 

 1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 1 
 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู 3 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 18 
ภาคผนวก 19 
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รำยงำนผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) 
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐำนะ) 

โรงเรียน   อนุบำลลำดยำว   ส ำนักงำน   เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.     2565  

รอบการประเมิน ระหว่างวันที่  1  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2565   

ผู้จัดท ำข้อตกลง 
ชื่อ          นางสาวทิวาพร        นามสกุล          เรือนไทย               ต าแหน่ง       ครู      (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
สถานศึกษา    โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  2 
ได้รับเงินเดือนในอันดับ          คศ.1         อัตราเงินเดือน          23,480        บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดกำรเรียนรู้  
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่ง  ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็น
ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1  ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
1. ภำระงำน จะมีภำระงำนเป็นไปตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564  
ภำระงำนทั้งหมด  24  ชั่วโมง/สัปดำห์ 

1.1 ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน รวมจ ำนวน   16   ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    รายวิชา  ค15101  คณิตศาสตร์   จ านวน    16   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2 งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมจ ำนวน   1   ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
   - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จ านวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.3 งำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมจ ำนวน     5    ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
  - งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงบประมาณ    จ านวน     5   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.4 งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น รวมจ ำนวน     2    ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์   จ านวน     2   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. ภำระงำน จะมีภำระงำนเป็นไปตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565  
ภำระงำนทั้งหมด  24  ชั่วโมง/สัปดำห์ 

2.1 ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน รวมจ ำนวน   16   ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    รายวิชา  ค15101  คณิตศาสตร์   จ านวน    16   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2.2 งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมจ ำนวน   1   ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
   - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จ านวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2.3 งำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมจ ำนวน     5    ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
  - งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงบประมาณ    จ านวน     5   ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2.4 งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น รวมจ ำนวน     2    ชั่วโมง/สัปดำห์ ดังนี้ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์   จ านวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย    จ านวน     1   ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

     
เอกสารอ้างอิง   
- ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ 44/2565 เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานและหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติ

หน้าที่ ปีการศึกษา 2565  
- ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เรื่องก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ส าหรับข้าราชการครู ประจ าปี

งบประมาณ 2565 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

1.1 สร้ำงและหรือพัฒนำหลักสูตร 
      

 ข้าพเจ้าได้จัดท าโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น
และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
   ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีความรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด และได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        1.2 ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                     

  ข้าพเจ้าได้จัดท า / การออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)  โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น  
  ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรง
บันดาลใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        1.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
                

  ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็น
ส าคัญและมีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติติที่หลากหลายรูปแบบ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึน 
   ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี เกิดความพึงพอใจต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    1.4 สร้ำงและหรือพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
          

   ข้าพเจ้าได้จัดท าและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ใน รูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้น 
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมกัน โดยใช้สื่อในรูปแบบ ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะ ใบ กิจกรรม PowerPoint และ
น าเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มาใช้สร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ในรูปแบบออนไลน์  เป็นต้น 
  ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     1.5 วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
           

  ข้าพเจ้าได้จ าท า/ออกแบบและสร้างเครื่องมือในการใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงและวัดการวิเคราะห์ 
  ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหลากหลาย
และน าผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ เพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
        

  ข้าพเจ้าได้ศึกษาศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือพัฒนาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา น าไปสู่
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในด้านการเรียนรู้ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      1.7 จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน 
             

  ข้าพเจ้าได้มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกระบวนการเรียนรู้ 
(Online-Onhand) ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมภายใต้ช่วงสถานการณ์ Covid-19  
         ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     1.8 อบรมและพัฒนำคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 
        

  ข้าพเจ้ามกีารส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน คือ ความรับผิดชอบในการส่งภาระงาน ใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งม่ันในการท างาน โดยระบุการวัดและประเมินผลลงในแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมโดยมีกิจกรรมโฮมรูม 
และการอบรมนักเรียนหน้าสายชั้น 
      ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน โรงเรียน และ
สังคมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    2.1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนและรำยวิชำ 
            

  ข้าพเจ้าได้จัดท าข้อมูลในระบบสารสนเทศและเอกสารธุรการชั้นเรียน  โดยปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้
เข้ามามีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และในรายวิชาที่ท าการ
สอน 
        ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการ ลักษณะ
นิสัยอันพึงประสงค์รวมทั้งสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     2.2 ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

             ข้าพเจ้าได้ด าเนินการการออกเยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งแบบเยี่ยมตามสภาพจริงและ 
Online  
            ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาแบ่งกลุ่มคละความสามารถเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประสานงานติดตามกับครู
ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือรวมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการส่งงาน และพฤติกรรมในการเรียน
ของนักเรียน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำร และงำนอ่ืน ๆ ของสถำนศึกษำ 

                ข้าพเจ้าได้ด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) ในการจัดท าเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง 
และลงระบบการจัดซื้อภาครัฐ ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และและขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      2.4 ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ภำคีเครือข่ำย และหรือสถำนประกอบกำร 

            ข้าพเจ้าได้ด าเนินการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือ
รว่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
           ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดูแล แก้ไขหรือพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ ลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ รวมทั้งสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

    3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและ
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

            ข้าพเจ้าได้ด าเนินการเข้าร่วมการอบรม/การประชุมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ On Line และแบบเข้าร่วม
อบรม ปีงบประมาณ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ คุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
           ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถน าความรู้มาพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

       3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อแก้ไขปัญหำและสร้ำงนวัตกรรม
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และเป็นนแบบอย่ำงที่ดี 

           ข้าพเจ้าได้ด าเนินการการท ากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาในการเรียน ได้เหมาะสม และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลท านักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
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2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู  
องค์ประกอบที่ 1 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 

    3.3 น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภำพผู้เรียน และ
เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
         ข้าพเจ้าได้ด าเนินการน าความรู้จักการการสอนในรูปแบบออนไลน์ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน ท ากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับกลุ่มสาระอ่ืน ๆ  
  ผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้น าทักษะและองค์ความรู้มาบูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาสาระ
วิชาในการจัดการเรียนรู้หรือปรับประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนที่
หลากหลาย 
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ส่วนที่  2  ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารง
ต าแหน่ง คร ู(ยังไม่มีวิทยฐานะ) แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการเรียนรู้
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น 
                        
                        ประเด็นท้ำทำย  เรื่อง  กำรพัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์โจทย์ปัญหำร้อยละโดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

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

                       (นางสาวทิวาพร   เรือนไทย) 

                    ต าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

               ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง 

                          (นางสาวชญาภา   หวลหอม) 

                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

เชิงปริมำณ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
เชิงคุณภำพ  
  นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 

อภิปรำยผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นท้ำทำย 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  3 ขึ้นไป
จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ 75  และมีผลการเรียนตั้งแต่
ระดับ 2.5 ลงมาจ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 25  แสดงว่า 
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ สามารถมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดได้ 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่ง                 เกียรติบตัร 

             
   ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้    วิจัยในช้ันเรียน 

             
    บันทึกชุมนุมแห่งกำรเรียนรู้                 สื่อกำรสอนและผลงำนนักเรียน  
    ทำงวิชำชีพ (PLC) 
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