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แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

************************************************************************************************** 
ผู้จัดทำข้อตกลง  
ช่ือ  นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2  อัตราเงินเดือน   31,340     บาท  
 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการ
จัดการเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ    

ซึ่งเป็นตำแหน่ง ท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่  1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
  1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน   20  ช่ัวโมง/สัปดาห์ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาคณิตศาสตร์    ป.3/2 จำนวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาคณิตศาสตร์    ป.3/4 จำนวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาสังคมศึกษา     ป.3/2 จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาการงานอาชีพ  ป.3/1 จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาการงานอาชีพ  ป.3/2 จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาการงานอาชีพ  ป.3/3 จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาการงานอาชีพ  ป.3/4 จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาการงานอาชีพ  ป.3/5 จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน - ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน     2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 - พัฒนาทักษะไทย  ป.3/2  จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์  

- พัฒนาทักษะคณิต ป.3/2  จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู  (ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้าน 
ว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการด้วยก็ได้) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน  
(โปรดระบุ) 

 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนา
หลักสูตรโดยจัดทํารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ 

 
1.1  มีการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 และ ภาคเรียน
ท่ี 1/2565  
 
1.2 มีการจัดทำตารางวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2564 และ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
 

 
1.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
1.2.ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตรงตามสมรรถนะ
ในหลักสูตรแต่ละช้ันปี 
 
 
 

 
1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ได้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน  
(โปรดระบุ) 

1.3 จัดทำ คำอธิบายรายวิชา  
ในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
และ ภาคเรียนท่ี 1/2565 

1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
คำอธิบายรายวิชา ใน
หลักสูตรสถานศึกษาในแต่
ละช้ันป ี

1.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตามคำอธิบาย
รายวิชาตามหลักสูตร
สถานศึกษาในแต่ละช้ันปี 

 
ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.2 ปฏิบัติการสอนโดย
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจําวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะตามหลักสูตร 

 
2.1 จัดทำ โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถรรถนะ
สำคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
2.2 มีการจัดทำ หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียน 

 
2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม 
โครงสร้างรายวิชา 
คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเน้น 
พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดของผู้เรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม 
หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา
คณิตศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตรง
ตามกระบวนการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดและ
ศักยภาพในช่วงวัยของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 

 
2.1 ร้อยละ80ของผู้เรียนได้
เรียนรู้ตาม โครงสร้าง
รายวิชา ท่ีเน้น พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
 
2.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตาม  หน่วยการ
เรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน  
(โปรดระบุ) 

 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียน 
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ได้
เรียนรู้และทํางานร่วมกัน 

 
3.1 มีการจัดทำ แผนการจัดการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ื 3 เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
3.2 จัดทำรูปแบบการเรียนรู้ วิธี
สอน และเทคนิคการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ื 3 เพื่อนำไปใช้
ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียน 

 
3.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตรง
ตามกระบวนการพัฒนา
ทักษะทางภาษาและ
ศักยภาพในช่วงวัยของ
ผู้เรียน 
 
3.2 ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้ on 
line ด้วยโปรแกรม OBS 
ผ่านระบบ YouTubeใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 ร้อยละ80 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
 
 
 
3.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ต้ังแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ

ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน  
(โปรดระบุ) 

 
 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.4 สร้างและหรือพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดและการสร้างนวัตกรรม
ได้ 

 
 
1.ริเริ่มพัฒนา ส่ือการเรียนรู้ในการ
พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและ 
การลบ ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 3  
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ของผู้เรียน 

 
 
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือ
การเรียนรู้การพัฒนา
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบ ช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพื่อ
พฒันา ทักษะกระบวนการ
คิดของผู้เรียน 

 
 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.5 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
1.จัดทำเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
- แบบทดสอบ On hand 
- แบบทดสอบ On line 
- แบบฝึกหัดและใบงานตาม
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 

 
1.ผู้เรียน ได้รับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายครอบคลุม
ทักษะกระบวนการคิด  

 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ต้ังแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
  



PA 1/ส 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  

ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน 

1.จัดทำรายงานวิจัยในช้ันเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บันทึกการ
เข้าเรียน On line และบันทึก
สรุปผลการส่งงานของนักเรียน 
เพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน On line รายวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 และนำไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาด้วยการวิจัยและพัฒนา 

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตามกระบวนการวิจัย
และพัฒนาท่ีครูผู้สอน
นำมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ของ
ผู้เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

1.ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย มี
ทักษะกระบวนการคิด 
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงขึ้น 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1.7 จัดบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดกระบวนการคิด
ทักษะชีวิต ทักษะการ
ทํางาน ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี 

1.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน On line 
ดังนี ้
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ชุดถ่ายทอดสด เช่น คอมพิวเตอร์ 
ไมโครโฟน    กล้องถ่ายทอดสด 
กล้อง Top view   ชุดไฟ LED 
โดยจัดบรรยากาศในการ
ถ่ายทอดสดการเรียนการสอน On 
lineรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามตาราง
เรียน On line ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564 และ จัดเตรียม 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การจัดบรรยากาศ
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถโต้ตอบกับ
ครูผู้สอนได้ตลอด
ระยะเวลาการเรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู ้

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ได้
เข้าเรียนในการเรียนการสอน 
On lineท้ังในขณะเวลา
ถ่ายทอดทอดสดและดู
ย้อนหลัง มีความพึงพอใจใน
การจัดบรรยากาศห้องเรียน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  

ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน (โปรดระบุ) 

 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน ส่ือ เกม  
บรรยากาศ ป้ายนิเทศความรู้ใน
ห้องเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

  

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
1.8 การอบรมพัฒนา
คุณลักษณะท่ีดีของ
ผู้เรียน 

1.จัดทำกิจกรรมการเสริมแรงเพื่อ
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  

1.ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาตามกิจกรรมการ
เสริมเพื่อการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีดี
ของผู้เรียน(ใฝ่เรียนรู้) 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีดี ในวิชา 
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 
 

ด้านที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2.1 จัดทําข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา เพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียน 

1.จัดทำแบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3   เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา 
แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 

1.ผู้เรียน ได้รับการกำกับ 
ติดตามจากครูผู้สอนจาก
แบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การกำกับ ติดตามจาก
ครูผู้สอน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  

ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2.2 ดําเนินการตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียน 

1.จัดทำแบบรายงานข้อมูล
กรณีศึกษารายบุคคลด้วย ระบบ 
Application line ประจำห้อง
ห้องเรียน  เพื่อใช้ในการประสาน
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อนำไปใช้กับระบบดูแล
ช่วยเหลือในประเด็นปัญหาต่างๆ
ท้ังการเรียน ครอบครัวและการ
ดำเนินชีวิต 
 

1.ผู้เรียน ได้รับการกำกับ 
ติดตามจากครูผู้สอนจาก
แบบรายงานข้อมูล
กรณีศึกษารายบุคคล 
ด้วย ระบบ 
Application line 
ประจำห้องห้องเรียน 
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนผู้เรียน 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การกำกับ ติดตาม ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2.3 ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอื่นๆ 
ของสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.ปฏิบัติงานตามคำส่ัง ของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานอื่นๆของ
สถานศึกษา 

1.ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและงานบริการ
อื่นๆของสถานศึกษา 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และงานบริการอื่นๆของ
สถานศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  

ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดี
ข้ึนหรือมีการพัฒนา มาก
ข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 การส่งเสริม
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2.4 ประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
และหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วม
พัฒนาผู้เรียน 

1.ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายในการ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองด้วยการ
ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองห้องเรียน 
 
 
  

1.ผู้เรียนได้รับการดูแล
ให้คำแนะนำจากการ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองผ่านเครือข่าย
ผู้ปกครองห้องเรียน 
 
 
 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับคำปรึกษา แนะนำ 
จากการประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
 
 
 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้ภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์เพื่อการ
ส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู ความรอบรู้ใน
เนื้อหาและวิชาท่ีสอน 

1.ปฏิบัติตนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
การศึกษาหาความรู้และ
เข้ารับการอบรม จากท้ัง
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานภายนอก 

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
จากครูผู้สอนท่ีผ่าน
การศึกษาหาความรู้และ
การอบรมจากท้ัง
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานภายนอก 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาการและงานบริการ
อื่นๆของสถานศึกษา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ท่ี
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  

ท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึน
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงข้ึน (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.2 มีส่วนร่วมและเป็น
ผู้นําในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

1.จัดทำแบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) สายช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูในกลุ่ม มาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
และ ภาคเรียนท่ี 1/2565 
 
 

1. ได้รับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนจาก การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและงานบริการอื่นๆ
ของสถานศึกษา 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 
3.3 นําความรู้ 
ความสามารถและ
ทักษะท่ีได้จากการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการ เรียนรู้ 
 

1.จัดทำแบบรายงานผลการเข้า
ร่วมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ในการนำความรู้ท่ีได้รับจากการ
อบรมในด้านต่างๆมานำเสนอ 
อภิปราย และคิดวิเคราะห์ในการ
นำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาวิชาการ
และงานอื่นๆของสถานศึกษา 

1.ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการและงานบริการ
อื่นๆจากการท่ีครูนำ
องค์ความรู้ท่ีได้รับการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานวิชาการและ
งานบริการอื่นๆ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและงานบริการอื่นๆ
ของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ประเด็นท้าทาย เร่ือง   เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก

และการลบ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง 

การบวกและการลบท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 บางสวนมีปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวกและ การลบ เพราะเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนไม่สามารถจดจำหลักการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
ปัญหาดังกล่าว เกิดจากนักเรียนไม่ได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพบสถานการณ์ต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ จึง ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ใน ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.3/5 ป.3/8 ป.3/9 ไม่เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนด  

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 
2.1 วิเคราะห์เนื้อหา สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา  

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564  

2.2 ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
และกำหนด เนื้อหาเพื่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังนี้  

- การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  
- การแก้โจทย์ปัญหาการลบ  

2.3 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบตามเนื้อหาท่ี 
กำหนด ในหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีให้ผู้เรียนได้ค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเอง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นรองรับสภาพการจัดการเรียนรู้ท้ังในสถานการณ์ปกติ และ
สถานการณ์ท่ีมีข้อจำกัด เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตด้วย แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ  

2.4 สร้างส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยเป็น ส่ือท่ีทำให้นักเรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

2.5 ประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษา ปีท่ี 3 ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  

2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น โดยมีผู้บริหาร หัวหน้า 
กลุ่มสาระ หรือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และ
สะท้อนผลการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น เพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และส่ือการเรียนรู้  
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2.7 ประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนช้ัน  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ  

2.8 ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
ตามผลการสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
       2.9 สรุปผลและรายงานผลการพัฒนางานของตนเองต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
  3.1 เชิงปริมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบของ 

นักเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจำนวนร้อยละ 70 ขึ้นไปจากจำนวนนักเรียนท้ังหมด
ท่ีได้เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และนำองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  
 

ลงช่ือ................................................................... 
            (นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน) 

 ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
          ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน 

         ................/.............../................... 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไข และเสนอ 

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
....................................................................................................................................... 

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

ลงช่ือ................................................................... 
             (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
        ................/.............../................... 
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