
๑ 
 

 

ประจำปงบประมาณ 2565 

      รายงานผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 
สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหนงครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  ตำแหนง คร ู



๒ 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๒ 

ท่ี พิเศษ/๒๕๖๕               วันท่ี ๑๒ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
เรื่อง รายงานผลการการการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
           ตำแหนงครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------  
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว      
ส่ิงท่ีแนบมาดวย รายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA 
 

ตามมติ ก.ค.ศ. ไดมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๔ เพื่อใหการประเมินเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธีการดังกลาว ขาพเจา นางพัฒนี นิยมกุล ตำแหนงครู 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปฏิบัติหนาที่สอนใน ระดับชั้นปฐมวัย จึงไดจัดทำแบบขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement : PA) สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู วิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหวางขาพเจา นางพัฒนี   นิยมกุล ตำแหนงครู โรงเรียน

อนุบาลลาดยาว และ นางสาวชญาภา  หวลหอม ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

  บัดนี ้ ขาพเจาไดจัดทำเอกสารแบบขอตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

เรียบรอยแลวตามรายละเอียดดังแนบ  
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา   

       

 ลงชื่อ........................................................... 

                (นางพัฒนี   นิยมกุล) 

                                                                               โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

ขอเสนอแนะจากผูอำนวยการโรงเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ลงชื่อ........................................................... 

            (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

                                                              ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

 

 



ก 
 

คำนำ 
 
 รายงานบันทึกขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทำข้ึนเพ่ือนำเสนอขอตกลงในการพัฒนางานสำหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ท่ีไดเสนอตอผูอำนวยการ
สถานศึกษาเพื่อแสดงเจตจำนงวา ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน 
เพื่อใหผูเรียนมีความรูทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะที่สำคัญตาม
หลักสูตรใหสูงขึ้น โดยสะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวงัในการปฏิบัติและเรียนรู เพื่อจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูในเนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และ
สอดคลองกับเปาหมาย บริบทสถานศึกษา นโยบายของสวนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  โดย
ผูอำนวยการสถานศึกษาไดเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
 ขาพเจาไดดำเนินการตามบันทึกขอตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปงบประมาณ ๒๕๖๕ แลว จึงได

รายงานผลการดำเนินการ มาพรอมรายงานฉบับนี้ 

 

 
          พัฒนี   นิยมกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
เรื่อง                                                                                               หนา   

คำนำ                                                                                                         ก  
สารบัญ                                                                                                       ข  
ขอมูลผูรับการประเมิน   

ประวัติและขอมูลท่ัวไป                                                                            ๑ 
 

สวนท่ี 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง 

 

         1) ภาระงาน                                                                                      
             1. ชัว่โมงสอนตามตารางสอน                                                                ๑                                                                                                                                                                                                                   
             2. งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู                                             ๒ 
             3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                   ๒ 
             4. งานตอบสนองนโยบายและจดุเนน                                                       ๒ 
         2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนงคร ู                   

 

             1. ดานการจัดการเรียนรู                                                                      ๒  
    2. ดานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู                                             ๘                           
    3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                                                             ๑๐                                                       
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     รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕  

 

 

รายงานผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียน   อนุบาลลาดยาว   สำนักงาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๒  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.     ๒๕๖๕  

รอบการประเมิน ระหวางวันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๔   ถึงวันท่ี  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕   

 
ขอมูลผูรับการประเมิน 

ชื่อ     นางพัฒนี       นามสกุล   นิยมกุล  ตำแหนง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๒  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๓  อัตราเงินเดือน ๓๘,๔๐๐ บาท 

ใหทำเครื่องหมาย ✓ ในชองท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ  

 สวนท่ี ๑ ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง (60 คะแนน) 

๑) ภาระงาน  เปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  ไมเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา ๑ ประเภทหองเรียน ตามสภาพการ
จัดการเรียนรูจริง)  

  หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  หองเรียนปฐมวัย 
  หองเรียนการศึกษาพิเศษ 
  หองเรียนสายวิชาชีพ 
  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
ขาพเจาขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ  ซ่ึงเปนตำแหนง ท่ีดำรงอยูในปจจุบันกับผูอำนวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้ 
 
สวนท่ี  ๑  ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง 

๑. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
๑.๑ ชัว่โมงสอนตามตารางสอน ในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล ๒/๓ รวมจำนวน ๑๕ ชั่วโมง/สัปดาหดังนี้ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ     ๒๐ นาที/วัน 
กิจกรรมเสริมประสบการณ        ๒๐ นาที/วัน 
กิจกรรมสรางสรรค                  ๔๐ นาที/วัน 
กิจกรรมเลนตามมุม     ๓๐ นาที/วัน 
กิจกรรมกลางแจง      ๔๐ นาที/วัน 
กิจกรรมเกมการศึกษา                        ๓๐ นาที/วัน 
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     รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕  

 ๑.๒ งานสงเสริมและสนับสนุนการจดัการเรยีนรู จำนวน  ๖  ชั่วโมง/สัปดาห 
- การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
- การวัดและประเมินผลการเรยีนรู   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
- การประเมินพัฒนาการเด็ก    ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
- การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
- การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 

  
๑.๒ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  ๓ ชัว่โมง/สัปดาห 

- ตรวจงานนักเรียน     ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
- งานครูท่ีปรึกษาประจำชั้น/งานดูแลนักเรียน  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
- ครูเวรประจำวัน     ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
 

๑.๒ งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จำนวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
                               -ดำเนินงานตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย(ประเทศไทย)  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห 
 

๒. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนงครู  (ใหระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแตละดาน  
วาจะดำเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินการดวยก็ได) 

 
๑. ดานการจัดการเรียนรู 

              การจัดทำหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ ใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเนนผูเรียนเปนสำคัญให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ 

 ๑.๒ การสรางหรือการพัฒนาหลักสูตร 
 ขาพเจามีการศึกษาและจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหนวยการเรียนรู ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู ตามหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาสมรรถนะและการ
เรียนรู เต็มตามศักยภาพ โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถ่ิน
สงเสริม สนับสนุน ใหผูเก่ียวของใชหลักสูตรไดอยางประสิทธิภาพ โดยดำเนินการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค  ตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค เพื่อจัดประสบการณเรียนรู มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 
ใหมีความสอดคลองกับการเรียนการสอนแบบ online/on-hand/on-site ตามสถานการณยุคโควิด และทัน
ตอความเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนไดเรียนรูตรงตามโครงสรางหลักสูตรที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพตามขอตกลงที่หวังใหเกิด

ข้ึนกับนักเรียน และนักเรยีนรอยละ ๗๐ มีความรูตรงตามหลักสูตรท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
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     รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕  

ภาพประกอบการสรางหรือการพัฒนาหลักสูตร 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู 
ขาพเจามีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ใหสอนคลองกับสถานการณโควิด โดยใช

รูปแบบการเรียนการเรียนการสอนแบบ on-line/on-Hand/on-site โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื่อใหผูเรยีน
มีความรู ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกตให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน และทองถิ่น  ชวยเหลือนักเรียน ติดตามผลอยางสม่ำเสมอ และ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูงขึ้น พรอมรวมเปนพี่เลี้ยงหรือรวมปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการออกแบบหนวยการเรียนรูใหกับครูบุคลากรในโรงเรียน 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
          นักเรียนไดเรียนรูตามบทเรียนหนวยการเรียนรูที ่ครูออกแบบตามขอตกลงอยางมีประสิทธิภาพ
นักเรียนรอยละ ๗๐ มีผลการประเมินคุณภาพพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและตัวบงชี้อยู
ในระดับ ดี 
 

ภาพประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู 
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๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ขาพเจาไดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-line/on-Hand/on-site ในระดับชั้น
ปฐมวัย  ใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง ที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับ
พัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ออกแบบการเรียนรู ใหเด็กไดลงมือทำ เรียนรูผาน
ประสาทสัมผัสท้ังหา ไดเคลื่อนไหว สำรวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง โดยบูรณา
การทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู ใหเด็กไดคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอ
ความคิดโดยผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปนผูสนับสนุนอำนวยความสะดวกและเรียนรูรวมกับเด็ก ใหเด็กมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในบรรยากาศท่ีอบอุน มีความสุข และเรียนรูการ
ทำกิจกรรมแบบรวมมือในลักษณะตาง ๆ กัน ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สงเสริม
ลักษณะนิสัยที ่ดีและทักษะการใชชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย ใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไวลวงหนาและแผนท่ีเกิดข้ึนในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว จัดทำสารนิทัศน
ดวยการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล และใชใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน โดยใหพอแม ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวม ท้ังการวางแผน การสนับสนุน 
สื่อ แหลงเรียนรู การเขารวมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนไดเรียนรูตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรูในระดับชั้นปฐมวัย  และบันทึกผลหลังการ

สอนที่สะทอนผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนรอยละ ๗๐ มีความสุขและมีพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกำหนด 

 

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     
 
     
 

 
 
 
 
 

 
 

๑.๔  สรางและหรือพัฒนาส่ือและนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
 ขาพเจาไดสรางและจัดทำสื่อการเรียนการสอน บทเรียนชวยสอน ใบงาน นวัตกรรมที่สอดคลองกับ
สถานการณ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับผูเรียน มีการวัดผลและ
ประเมินพัฒนาการ โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน และทำใหผูเรียนมีทักษะ
การคิดและสามารถสรางนวัตกรรมได 
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       ผลิตส่ือ / นวัตกรรม  ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๖๕    ไดแก 
 

ท่ี ช่ือส่ือ/นวัตกรรม ประเภทส่ือ จำนวน(ช้ิน) 
๑ วงลอตัวอักษร ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สื่อสิ่งประดิษฐ ๑ 
๒ บัตรภาพพยัญชนะ ไทย-อังกฤษ-ตัวเลข สื่อสิ่งประดิษฐ ๑ 
๓ เกมจับคูความสัมพันธ สื่อสิ่งประดิษฐ ๑ 
๔ หลักศิลาอาหารหลัก 5 หมู สื่อสิ่งประดิษฐ ๑ 
๕ บอรด My Family สื่อสิ่งประดิษฐ ๑ 
๖ ปรากฎการณธรรมชาติ สื่อสิ่งประดิษฐ ๑ 

 
ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนไดรับการพัฒนาในการเรียนการสอนจากสื่อการสอนและใบงานในหนวยการเรียนรูนั ้นๆ   

นักเรียนรอยละ ๗๐ เกิดทักษะการเรียนรูทักษะการคิด ทักษะการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการ
เชื่อมโยง และทักษะการสื่อสาร ตามเกณฑที่กำหนดไวสงผลใหนักเรียนมีความเขาใจและมีสมรรถนะตาม
ตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร 

ภาพประกอบการสรางหรือพัฒนาส่ือและนวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๕  วัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
ขาพเจามีการกำหนดเครื่องมือวัดผลโดยศึกษาจุดมุงหมายวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีขาพเจาสอนของ

หลักสูตร มีการวัดละประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
 นักเรียนไดรับการวัดประเมินผลโดยใชเครื่องมือและแบบประเมินตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดอยาง
มีประสิทธิภาพและนาเชื ่อถือ จัดเก็บขอมูลเปนระบบ นักเรียนรอยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ผานตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากำหนดไวทุกตัวชี้วัด 
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ภาพประกอบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
๑.๖ ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู 
ขาพเจามีการวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูที่สงผลตอคุณภาพ

ผูเรียนโดยวิธีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และหาวิธีการท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
จำเปนและทำการแกปญหาเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน หรือนำมาใชแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหสูงขึ้นเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรูสืบตอไป 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนไดรับการแกปญหาโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  นักเรียนรอยละ ๗๐ 

มีทักษะกระบวนการ ผานเกณฑตามท่ีกำหนดไว 
 

      ภาพประกอบการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรู 
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๑.๗  จัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน   
ขาพเจามีการจัดตกแตงหองเรียน จัดสภาพแวดลอมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีความปลอดภัย

และมีความสุข จัดทำสื่อสารสนเทศตางๆ เพื่อสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ไมนาเบื่อ นักเรียน
เกิดทักษะการเรียนรูรอบตัวอยูสม่ำเสมอ เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน และสงเสริมพัฒนา
ผูเรียนเรียนรู 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศในชัน้เรียนมีความพึงพอใจ และไดชวยเหลือดูแล รักษาความ

สะอาด หองเรียนของตนเองและรวมจัดทำปายนิเทศและผลงานตางๆรวมกัน นักเรียนรอยละ ๗๐ มีความ
สนใจ และกระตือรือรนในการรวมทำกิจกรรมสงผลใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนรูสงผลตอทักษะดาน
ตางๆของผูเรียน 

ภาพประกอบการจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๘  อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผูเรียน 
ขาพเจาไดมีการอบรมบมนิสัยใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมความ

เปนไทยที่ดีงามของผูเรียน โดยวิเคราะหผู เรียนรายบุคคล หากนักเรียนคนใดมีความมผิดปกติจะรีบเขา
แกปญหาและชวยเหลือเปนการสวนตัว  

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะท่ีดีท้ังตอตนเอง ผูอ่ืน โรงเรียน และสังคม นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนดไว 
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๒. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ที่สงเสริม สนับสนุน และ
ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อยางมีความสุข และเปนผูเสริมแรง ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนศึกษาแสวงหา
ความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และคนพบคำตอบดวยตนเอง 

๒.๑ จัดทำทำขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา 
ขาพเจาไดมีการจัดทำขอมูลสารสนเทศของเด็กและกิจกรรมการเรียนรูตามแบบปฐมวัย ใหมีขอมูล

เปนปจจุบัน เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเปนแบบอยาง
ที่ดี เพื่อเก็บขอมูลใหสอดคลองกับสถาณการณ เพื่อใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู  ศึกษาวิเคราะห 
ปญหาของตัวผูเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดย แบบบันทึกหลังการสอนแบบวิเคราะห
นักเรียนเปนรายบุคคล  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนตน 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ สะดวกตอการใชงานและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำขอมูลมา

ใชไดทันทีนักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีขอมูลในระบบ สารสนเทศครบถวน ในทุกดานเปนระบบและรายบุคคล  
 

ภาพประกอบการจัดทำทำขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
๒.๒  ดำเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

          ขาพเจาไดมีการใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรายบุคคล ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดย
รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค ดวยวิธีการที่หลากหลายในการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน พรอมทั้งสงเสริม ปองกันและแกปญหาผูเรียนอยางเปนระบบ เพื่อนำไปประยุกตใชใน
สถานศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับตัวผูเรียน 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ ๒/๓ มีขอมูลพื้นฐานเปนรายบุคคล และชวยเหลือในเรื่องตางๆ จาก

ขอมูลการเยี่ยมบาน  จัดหาทุน การศึกษา นักเรียนยากจน นักเรียนรอยละ ๘๐ ไดรับการดูแลเอาใจใสตรงตาม
ความตองการรายบุคคลและมีความสัมพันธอันดีระหวางครูและนักเรียน 
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ภาพประกอบดำเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๓  ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
ขาพเจาพรอมทั ้งคณะครู ผู บริหารในสถนาศึกษารวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื ่นๆ ของ

สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการ
ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเปนแบบอยางที่ดี ไดแก ครูประจำชั้นอนุบาลปที่ ๒/๓ ของโรงเรียน 
ผูรับผิดชอบงานออมทรัพยในระดับชั้นปฐมวัยตามโครงการเศรษฐีนอย ผูรับผิดชอบโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานวิชาการ และงานอ่ืนๆในสถานศึกษา  

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนไดเรียนรูในกิจกรรมท่ีหลากหลายตามโครงการและกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดกำหนดข้ึนตลอด

ปการศึกษา นักเรียนรอยละ ๘๐ ไดรับการพัฒนา มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้นเกิด
ประโยชนอยางมีระบบ  ตรวจสอบได 
 

ภาพประกแบการปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
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๒.๔  ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขายและหรือสถานประกอบการ 
ขาพเจาไดประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ เพื่อรวมกัน

แกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน และเปนแบบอยางท่ีดี 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนไดรับความชวยเหลือจากผูปกครอง หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของและมีขอมูลในระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนนักเรียนรอยละ ๑๐๐  ไดรับการดูแลจัดสรรหาทุนการศึกษาทำใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ข้ึน 
และการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผน
อยางเปนระบบ สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจำเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือ
ระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน ซ่ึง
สงผลตอคุณภาพผูเรียน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 

 ๓.๑ การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ขาพเจาไดมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการ

ตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพ การปฏิบัติงาน ความตองการจำเปน องคความรูใหม 
หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด โดยนำความรู 
ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
นักเรียนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีกิจกรรมที่หลากหลาย

เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล ทำใหนักเรียนมีประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน นักเรียนรอยละ ๘๐ 
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 
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หลักสูตรท่ีใชอบรมพัฒนาตัวเอง 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เรื่องท่ีรับการอบรม/พัฒนา 
หนวยงานสถานท่ี

จัดอบรม 
หลักฐาน 

๑ ๒๗ – ๒๘  

เมษายน ๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง 

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย 

ผานระบบออนไลน - รายงานการอบรม 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถาย 

๒ ๒๑ -๒๒ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัด

ประสบการณพัฒนาทักษะการทำงาน

ของสมอง EF ในเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ 

ผานระบบออนไลน - รายงานการอบรม 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถาย 

๓ ๑๑ – ๑๒  

มิถุนายน ๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน 

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย  

สพป.นว. ๒ - รายงานการอบรม 
- ภาพถาย 

๔ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อ

ออนไลนพัฒนาทักษะการคิดดวยเกม

การศึกษาระดับปฐมวัย 

สพป.นว. ๒ - รายงานการอบรม 
- ภาพถาย 
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๓.๒  มีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ  
           ขาพเจามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือ
ระดับชาติ และแสดงบทบาท  ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรม
องคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยนำความรู ความสามารถ ทักษะ 
ท่ีไดจากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผล  ตอคุณภาพผูเรียน 

 ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
            นักเรียนชั้นอนุบาล ๒/๓ ไดรับการแกไขปญหาในการเรียน ไดเหมาะสม และความแตกตางระหวาง
บุคคลทำนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ ้นรวมถึงไดรับการพัฒนาจากสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูได
พัฒนาข้ึน และนำมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนรอยละ ๘๐ ไดรับการแกไขเม่ือเกิดปญหาทางการเรียนรู
และปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบเห็นอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน และไดรับการพัฒนา แกปญหาในการ
เรียนอยางตอเนื่อง 
 

      การมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๓.๓ นำความรูความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช 
ขาพเจามีการประมวลความรูเกี่ยวกับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นำความรู ความสามารถ 

ทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
นำความรู ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีผล
ตอคุณภาพผูเรียนและเปนแบบอยางท่ีดี   
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ผลจากการดำเนินงานดังกลาวสงผลให 
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพจากการนำความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาตนเอง

ตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเด็กรอยละ ๗๐   มีผลการประเมินพัฒนาคุณภาพ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกำหนด  

   
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ................................................................... 

                        (นางพัฒนี     นยิมกุล) 
         ตำแหนงครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
          ผูจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน 

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

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนำไปแกไข  

และเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  ดังนี้...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
ลงชื่อ................................................................... 

                     (นางสาวชญาภา    หวลหอม) 
 ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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



๑ 
 

     

     รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕  

 


	ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
	ที่ พิเศษ/๒๕๖๕               วันที่ ๑๒ เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕

