
 

 

  



คำนำ 

 

 รายงานบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถงึวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

เพื่อแสดงเจตจำนงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือใหผู้้เรียนมี

ความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคญัตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดย

สะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบท

สถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็น

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้รายงาน

ผลการดำเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับน้ี 

 

          อรวรรณ   พฒันศิริ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

เรื่อง                        หน้า 

รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

1.ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง                                                         1-5 

2.ด้านส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้                                                 6-7 

3.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ           8-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

สำหรบัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียน   อนุบาลลาดยาว   สำนักงาน   เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     2565  

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

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ชื่อ....นางสาวอรวรรณ.................นามสกุล.....พัฒนศิร.ิ......................ตำแหน่งครู วิทยฐานะ...ชำนาญการพิเศษ...... 

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกดั สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...3......... อัตราเงินเดือน ....55,050.................. บาท  

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู ้(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ 
การจัด การเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ    ซึ่งเปน็ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
       1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน  25 ชั่วโมง     /สัปดาห์ ดังนี ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิชา ภาษาอังกฤษ รหสัวิชา อ13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1   จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์



ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 31101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5   จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์

  1.2 งานส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   งานงบประมาณ(งานพัสดุ)            จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
      1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน - ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน  - ชั่วโมง/สัปดาห ์
     2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม พฒันารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ

ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น สามารถแก้ไขปญัหาในการ

จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพส่งผลให้คุณภาพการจัดการเรียนรู้

สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

ผู้เรียนรักการเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามมาตราฐาน

การเรียนรู้และตัวช้ีวัดตรงตามสมรรถนะแตล่ะชั้นปี 

 

 

 

 

 

 

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู ้

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหา

และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะ



อันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้าง

แรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรยีนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและศักยภาพในช่วงวัยของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำไปใช้ในการ

พัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตรงตาม

กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและศักยภาพภายในช่วงวัยของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู ้

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการ

เรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 



ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ชุดสมุดคำศัพท์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนและ

นำความรู้ที่ได้ไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังที่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่

หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ มาใช้

แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ 

 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู ้

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปญัหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่สง่ผลต่อ

คุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ดีในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ

เรียนรู ้



ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาทีค่รูผู้สอนนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา

ทักษะทางภาษาของผู้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 

1.7 จัดบรรยากาศที่สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียน 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาการจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียน

เป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดบรรยากาศในหอ้งเรียนทำให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถโต้ตอบ

กับครูผู้สอนทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  

 

 

 

 

 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลกัษณะที่ดีของผู้เรียน 

ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยใหผู้้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่

ดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพฒันาผู้เรียนได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะ

ที่ดีของผู้เรียน 



ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนมีความต้ังใจ เคารพในกฎกติกาข้อตกลงของสายชั้นป.3 มีวินัยในและส่งงานที่คุณครูมอบหมาย มี

สมาธิในการเรยีน เคารพในสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  

 

 

 

 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้ 

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 

ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูลเป็น

ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสรมิสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเปน็แบบอย่างที่ด ี

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนได้รับการกำกับติดตามจากครูผู้สอนจากแบบรายงานข้อมูลสารสนเทศและได้รับความรู้

นอกเหนือจากบทเรียนโดยสืบค้นจากหนังสือ Dictinary English-thaiและหนังสือMyfirstpicturedictionary 

ได้รับการส่งเสริมให้นำเสนอหน้าเสาธงภาษาอังกฤษวันละคำเป็นประจำทุกวัน 

 

 

 

 

 

 

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริม่โครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการ

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเปน็แบบอย่างที่ด ี

 



ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนได้รับการกำกับติดตามจากครูผู้สอนจาแบบรายงานข้อมูลกรณีศึกษารายบุคคลด้วยระบบ 

Appication lineและผู้ปกครองมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและดูแลบุตรหลานได้เป็นอย่างดีจึงทำให้

นักเรียนมาเรียนอย่างสม่ำเสมอสง่ผลการการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็น

แบบอย่างที่ดี 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและงานบริการอื่นๆ ของสถานศึกษาได้รับการดูแลจากหน่วยงาน

สารณสุขอำเภอในการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือขา่ย และหรือสถานประกอบการ 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกัน

แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี 



ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

          ผู้เรียนได้รับการดูแลให้คำแนะนำจาการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองผ่าน

เครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน 

  

 

 

 

 

3. ด้านการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและ

ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอนที่ผา่นการศึกษาหาความรู้และอบรมจากทั้งในหน่วยงานภายใน

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกทำให้มีความสุขในการเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

3.2 มีส่วนร่วม และเปน็ผูน้ำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพือ่แก้ไขปัญหาและสรา้งนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และเปน็นแบบอย่างที่ด ี

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)สายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



 

 

 

 

3.3 นำความรู ้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเป็น

แบบอย่างที่ด ี

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้

 ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและงานบริการอื่นๆ จากการที่ครูนำองค์ความรู้ที่ได้รับการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการและงานบริการอื่น ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

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

          (นางสาวอรวรรณ  พัฒนศิริ) 

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

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

         (นางสาวชญาภา   หวลหอม) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


