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แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

(ทุกสังกัด) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวางวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
ผูจัดทำขอตกลง  
ชื่อ     นางพัฒน ี      นามสกุล   นิยมกุล  ตำแหนง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  
รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3  อัตราเงินเดือน 38,400 บาท  
 

ประเภทหองเรียนท่ีจัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรูจริง)  
  หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  หองเรียนปฐมวัย 
  หองเรียนการศึกษาพิเศษ 
  หองเรียนสายวิชาชีพ 
  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 
ขาพเจาขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  

ซ่ึงเปนตำแหนง ท่ีดำรงอยูในปจจุบันกับผูอำนวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปนี้ 
 
สวนท่ี  1  ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
  1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ในระดับปฐมวัย ชั้นอนบุาล 2/3 รวมจำนวน 15 ชั่วโมง/สัปดาหดังนี้ 

- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ            20       นาที/วัน      
- กิจกรรมเสริมประสบการณ   20 นาที/วัน                 
- กิจกรรมสรางสรรค    40 นาที/วัน           
- กิจกรรมเสรี/เลนตามมุม    30       นาที/วัน            
- กิจกรรมกลางแจง    40 นาที/วัน                    
- กิจกรรมเกมการศึกษา      30 นาที/วัน   
              

1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห 
- การจดัทำแผนการจัดการเรียนรู    1  ชั่วโมง/สัปดาห 
- การวัดและประเมินผลการเรยีนรู   1  ชั่วโมง/สัปดาห 
- การประเมินพัฒนาการเด็ก    1  ชั่วโมง/สัปดาห 
- การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   1  ชั่วโมง/สัปดาห 
- การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  2  ชั่วโมง/สัปดาห 
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1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน  7 ชั่วโมง/สัปดาห 
- ปฏิบัติหนาท่ีครปูระจำชั้น ระดับชั้น อนุบาล 2/3 จํานวน   5    ชั่วโมง/สัปดาห 

- ตรวจงานนักเรียน      1  ชั่วโมง/สัปดาห 
- ครูเวรประจำวัน      1  ชั่วโมง/สัปดาห 
 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 - ดำเนินงานตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย(ประเทศไทย) 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 
2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนงครู  (ใหระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแตละดาน  

วาจะดำเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินการดวยก็ได) 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนง 
งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 
ตามขอตกลง ใน 1 

รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  
ของงานตามขอตกลง 
ท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน 

กับผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงข้ึน (โปรดระบ)ุ 
1. ดานการจัดการเรียนรู 
ลักษณะงานท่ีเสนอใหครอบคลุมถึง 
การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตรการออ
กแบบการจัดการเรียนรูการจัด 
กิจกรรมการเรยีนรูการสรางและหรือ 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี 
และแหลงเรียนรู  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู  
การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห  
เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู  
การจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมและพัฒนาผู
เรียน และ  
การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของ
ผูเรียน 

1. จัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
2. ออกแบบหนวย
เรียนรู ระดับชั้น
อนุบาลปท่ี 2 
 
 
 
 
 
3. จัดทำแผนการจัด 
ประสบการณระดับชั้น 
อนุบาลปท่ี 2 
 
 
 
 

1. นักเรียนไดรับการ 
พัฒนาท้ัง 4 ดาน ตรง 
ตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
2. นักเรียนไดเรียนรู 
ตามหนวยการเรียนรู 
ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 
 
 
 
 
 
3. นักเรียนไดเรียนรู 
ตามแผนการจัดการ 
เรียนรูระดับชั้นอนุบาล 
ปท่ี 2 และบันทึกผล 
หลังการสอนท่ีสะทอน 
ผลในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู 

1. นักเรียนไมนอยกวา 
รอยละ 70 ไดรับการ
พัฒนาท้ัง 4 ดาน ตรง
ตามหลักสูตรท่ี กำหนด
อยางมี ประสิทธิภาพ 
 
2. นักเรียนรอยละ70 
มี ผลการประเมิน
คุณภาพ พัฒนาการ
ตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค และตัวบงชี้
อยูในระดับ ดีทุกดาน 
 
3. นักเรียนรอยละ 70 
ไดรับการจัดกิจกรรม 
หลัก 6 กิจกรรมและมี 
พัฒนาการตาม
มาตรฐาน คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค และตัว
บงชี้ 
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4. ผลิตสื่อการสอน 
และใบงานระดับชั้น  
อนุบาลปท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
5. สรางเครื่องมือวัด 
ประเมินผลการเรียนรู 
ตามมาตรฐาน และ 
ตัวชี้วัดรายวิชาตรง
ตาม หลักสูตรท่ีตองรู  
 
 
 
 
6. ศึกษาขอมูลนักเรียน 
เปนรายบุคคลเพ่ือหา 
แนวทางแกปญหา และ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
  
7. จัดบรรยากาศ ใน
การเรียนการสอน
รูปแบบ Online On– 
Hand ใหเอ้ือตอการ
จัดกิจกรรม ภายใตชวง
สถานการณ Covid-19  
 
8. กิจกรรมครูประจำ
ชั้น พบนักเรียนใน
ชั่วโมงเชา กอนเขา
เรียนในสถานการณ
ปกติ 
 
 

4. นักเรียนไดรับการ 
พัฒนาในการเรียนการ 
สอนจากสื่อการสอน 
และใบงานระดับชั้น 
อนุบาลปท่ี 2 
 
 
 
 
 
5. นักเรียนไดรับการ วัด
ประเมินผลโดยใช 
เครื่องมือและแบบ 
ประเมินตามตัวชี้วัด 
(หลักสูตร) ท่ีมี 
ประสิทธิภาพและ 
นาเชื่อถือ จัดเก็บขอมูล
เปนระบบ  
 
6. นักเรียนไดรับการ 
แกปญหาโดยกระบวน 
การวิจัยในชั้นเรียน  
 
 
7. นักเรียนมีสวนรวม ใน
การจดับรรยากาศในชั้น
เรียนมีความพึงพอใจ
บรรยากาศ ในการเรียน
การสอนรูปแบบ Online 
On– Hand 
 
8. นักเรียนชั้นอนุบาล ป
ท่ี 2 เปนผูมี คุณลักษณะ
ท่ีดีท้ังตอ ตนเอง ผูอ่ืน 
โรงเรียน และสังคม 

4. นักเรียนรอยละ 70 
มีทักษะดานการพัฒนา 
ท้ัง 4 ดาน ดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคม 
และสติปญญา ผาน
เกณฑท่ีกำหนดไว ตาม
ตัวชี้วัดตรงตามตาม 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคและตัวบงชี้ 
 
5. นักเรียนรอยละ 70 
มีผลสัมฤทธิ์ผานตาม 
เกณฑท่ีสถานศึกษา 
กำหนดไวทุกตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
6. นักเรียนรอยละ 70 
มีทักษะกระบวนการ 
ผานเกณฑตามท่ี
กำหนดไว  
 
7. นักเรียนรอยละ 70 
มีความสนใจ และ 
กระตือรือรนในการ
รวมกิจกรรม 
 
 
 
8. นักเรียนรอยละ 80 
มีคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงคตามท่ี 
สถานศึกษากำหนดไว 
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2. ดานการสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการเรียนรู 
ลักษณะงานท่ีเสนอใหครอบคลุมถึง 
การจัดทำขอมูลสารสนเทศของผูเรียนแ
ละรายวิชาการดำเนินการตามระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน การปฏิบัติงานวิชาการ 
และงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษาและการประสานความร
วมมือกับผูปกครองภาคีเครือขาย 
และหรือสถานประกอบการ 

1. จัดทำขอมูลใน
ระบบ สารสนเทศของ
นักเรียน ชั้นอนุบาลปท่ี 
2 และ งานประจำชั้น 
แบบ ประเมิน
พัฒนาการ ตาง ๆ  
 
2. ออกเยี่ยมบาน 
นักเรียน ชั้นอนุบาลปท่ี 
2 อยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครัง้ ท้ังแบบ
เยี่ยมตามสภาพจริง
และ Online  
 
 
3. โครงการตางๆ ท่ี
ไดรับมอบหมายตาม ท่ี
โรงเรียนแตงตั้งให
รับผิดชอบหนาท่ี  
 
 
 
 
4. รวมประชุม
ผูปกครอง ผานกลุม
ไลน(Line) ติดตามการ
เรียนรูหลาย ชองทาง 

1. นักเรียนมีระบบ 
ขอมูลสารสนเทศ 
สะดวกตอการ ใชงาน
และมี ประสิทธิภาพ 
และ สามารถนำขอมูล
มาใชไดทันที  
 
2. นักเรียนชั้นอนุบาล ป
ท่ี 2 มีขอมูลพ้ืนฐาน เปน
รายบุคคล และ 
ชวยเหลือในเรื่องตางๆ 
จากขอมูลการเยี่ยม บาน 
จัดหาทุน การศึกษา 
นักเรียน ยากจน  
 
3. นักเรียนไดเรียนรู ใน
กิจกรรมท่ี หลากหลาย
ตามโครงการและ
กิจกรรม ท่ีทางโรงเรียน
ได กำหนดข้ึนตลอดป 
การศึกษา 
 
  
4. นักเรียนไดรับความ 
ชวยเหลือจาก ผูปกครอง 
หนวยงาน อ่ืนท่ีเก่ียวของ
และมี ขอมูลในระบบ 
สารสนเทศของ โรงเรียน 
 

1. นักเรียนรอยละ 100 
มีขอมูลในระบบ 
สารสนเทศครบถวน ใน 
ทุกดานเปนระบบและ 
รายบุคคล  
 
 
2. นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการดูแลเอาใจใส 
ตรงตามความตองการ 
รายบุคคลและมี 
ความสัมพันธอันดี 
ระหวางครูและนักเรียน 
 
 
 3. นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการพัฒนา มีสวน 
รวมในกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีโรงเรียนจัด
ข้ึน เกิดประโยชนอยาง
มี ระบบ ตรวจสอบได  
 
 
4. นักเรียน รอยละ 
100 ไดรับการ ดูแล
ชวยเหลือจาก 
ผูปกครอง หนวยงาน 
อ่ืนท่ีเก่ียวของทำให 
นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีสงผลใหมี
พัฒนาการท่ีดีท้ัง 4ดาน 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานตำแหนง 

งาน (Tasks) 
ท่ีจะดำเนินการพัฒนา 

ตามขอตกลง ใน 1 
รอบ 

การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes) 
ของงานตามขอตกลง 
ท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน 

กับผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียน  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธิ์ 

สูงข้ึน (โปรดระบุ) 
3. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
ลักษณะงานท่ีเสนอใหครอบคลุมถึง 
การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง การมีสวนรวม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
และการนำความรูความสามารถ 
ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพมาใชในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพ 
ผูเรียน และการพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู 

1. เพ่ือพัฒนาตนเอง
โดย การเขาอบรม/
ประชุม/ สัมมนาตลอด 
ปงบประมาณ 2565 
ใน สาขาและวิชา
เหมาะสม กับระดับ
ของตนเองเพ่ือ นำมา
พัฒนาสื่อและการ จัด
กิจกรรมการดานการ 
เรียนการสอนท้ัง
รูปแบบ การอบรม
แบบปกตแิละ Online  
 
2. เขารวมกิจกรรม
กลุม เพ่ือพัฒนางาน
ดาน วิชาชีพ (PLC) นำ
ความรู ท่ีไดมาสรางสื่อ
และ นวัตกรรมเพ่ือ
แกปญหา นักเรียนชั้น
อนุบาลปท่ี 2 

1. นักเรียนไดรับการ จัด
กิจกรรมการเรยีน การ
สอนท่ีเนนผูเรียน เปน
สำคัญ มีกิจกรรมท่ี 
หลากหลายเหมาะสม 
ตามความแตกตาง 
ระหวางบุคคล ทำให 
นักเรียนมีพัฒนาการ ท้ัง 
4 ดานท่ีสูงข้ึน  
 
 
 
 
2. นักเรียนชั้นอนุบาล  
ปท่ี 2 ไดรับการแกไข 
ปญหาในการเรียน ได 
เหมาะสม และความ 
แตกตางระหวางบุคคล 
ทำใหนักเรียนมี
พัฒนาการท้ัง 4 ดานท่ีดี
ข้ึนรวมถึง ไดรับการ
พัฒนาจากสื่อ นวัตกรรม 
การเรียน การสอนท่ีครู
ได พัฒนาข้ึน และ
นำมาใชในการจัด
ประสบการณการเรียนรู 

1. นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการจัดกิจกรรม
การ เรียนการสอนดวย
วิธีการ ท่ีหลากหลาย
และ เหมาะสมกับ
เนื้อหา สงผลให
นักเรียนมี พัฒนาการ
ครบท้ัง 4 ดาน  
 
 
 
 
 
2. นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการแกไขเม่ือเกิด 
ปญหาทางการเรียนรู 
และปญหาอ่ืนๆ ท่ีพบ 
เห็นอยางตอเนื่อง เปน 
ระบบ มีผลพัฒนาการ
ท่ีสูงข้ึน และไดรับการ 
แกปญหาอยาง
เหมาะสม ตามวัยอยาง
ตอเนื่อง 
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หมายเหตุ 
1. รูปแบบการจัดทำขอตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ใหเปนไปตามบริบท และสภาพการจัดการ เรียนรู

ของแตละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบรวมกันระหวางผูอำนวยการสถานศึกษา และขาราชการครู ผูจัดทำขอตกลง  
2. งาน (Tasks) ที่เสนอเปนขอตกลงในการพัฒนางานตองเปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ท่ี สงผล

โดยตรงตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน และใหนำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชา
หลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งไดโดย จะตองแสดงให
เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตาม ขอตกลงสามารถ
ประเมินไดตามแบบการประเมิน PA 2  

3. การพัฒนางานตามขอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหความสำคัญกับผลลัพธการเรียนรู ของผูเรียน (Outcomes) 
และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เปนรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ พัฒนางานตามขอตกลง 
ใหคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการ จัดการเรียนรูในบริบทของแต
ละสถานศึกษา และผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน ตาม ขอตกลงเปนสำคัญ โดยไมเนนการ
ประเมินจากเอกสาร  
 

สวนท่ี 2 ขอตกลงในการพัฒนางานท่ีเปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

   ประเด็นที่ทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนของผูจัดทำขอตกลง ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตองแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

คือ การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นทาทายอาจจะแสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะท่ี

สูงกวาได) 

   ประเด็นทาทาย เรื่อง การพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กโดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

1.สภาพปญหาของผูเรียนและการจัดการเรียนรู 
     ในยุคปจจุบันจะเห็นไดวาเด็กสวนใหญมีพัฒนาการถดถอย ทั้งดานรางกายและสติปญญา โดยเฉพาะ
กลามเนื้อมือ ซึ่งเปนการพัฒนาที่เปนพื้นฐานในการจับดินสอและการเขียน ครูจึงไมสามารถจัดการเรียนรูไดหากเด็ก
กลามเนื้อมือยังไมแข็งแรง ดังนั้นจึงไดจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่หลากหลายในการจัดประสบการณ ซึ่งกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคใหประโยชนกับเด็กทั้ง 2 ดาน คือ ดานกายภาพ พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก ดานอารมรณ เปนการชวย
ฝกสมาธิ ทำใหเด็กสามารถนั่งและจดจออยูกับสิ่งที่ทำไดนานขึ้น เด็กไดหยิบ จับ วัสดุและอุปกรณตางๆมีการพัฒนา
กลามเนื้อมือท่ีแข็งแรง พรอมท่ีจะจับดินสอและเขียนไดตามวัย 

2. วิธีการดำเนินการใหบรรลุผล 
1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เพ่ือออกแบบหนวยการเรียนรูตาม มาตรฐาน

คุณลักษณะและตัวบงชี้  
2) ศึกษาการจัดการเรียนรูโดยการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็กโดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค สำหรับ 

นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2  
3) ใชกระบวนการ PLC เขามาชวยในการแกไขปญหา พัฒนาสื่อและนวัตกรรมท่ีมี ประสิทธิภาพ  
4) ออกแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
5) จัดทำสื่อการเรียนรู ภาพท่ีเปนแบบศิลปะสรางสรรค ตามท่ีไดออกแบบไว  
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6) นำสื่อไปทดลองใชและนำผลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาสื่อเกมการศึกษา ใหมีความเหมาะสม ใหมี
ความนาสนใจ เขาใจงาย และนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  

7) นำผลสะทอนในการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนเพื่อประเมินการเรียนรู นำขอมูลที่ไดพัฒนาผลการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว 

3. ผลลัพธการพัฒนาท่ีคาดหวัง 
3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2/3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาทักษะ  

ดานสติปญญาสูงข้ึน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2/3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ภายหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

สามารถพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็กซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการจับดินสอและการเขียนไดดีข้ึน ตรงตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ี พึงประสงค และตัวบงชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
                         (นางพัฒนี     นิยมกุล) 

         ตำแหนงครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
          ผูจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน 

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

(   ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 
(   ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนำไปแกไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

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

                     (นางสาวชญาภา    หวลหอม) 
 ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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


