
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคําดี ขุนดารา 

ตําแหนง คร ู

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 



 

คํานํา 

 

 รายงานบันทึกขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอขอตกลงในการพัฒนางานสําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ไดเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา

เพ่ือแสดงเจตจํานงวา ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะที่สําคญัตามหลักสูตรใหสูงขึ้น โดย

สะทอนใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู เพ่ือจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรูในเน้ือหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคลองกับเปาหมาย บริบท

สถานศึกษา นโยบายของสวนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผูอํานวยการสถานศึกษาไดเห็นชอบใหเปน

ขอตกลงในการพัฒนางาน 

 ขาพเจาไดดําเนินการตามบันทึกขอตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปงบประมาณ 2565 แลว จึงไดรายงาน

ผลการดําเนินการ มาพรอมรายงานฉบับน้ี 

 

          คําดี  ขุนดารา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

เรื่อง                            หนา 

ดานการจัดการ           1 

ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู       7 

ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชพี                                                                               13 
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รายงานผลการพัฒนางานตามขอตกลง (PA) 

สําหรบัขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

โรงเรียน   อนุบาลลาดยาว   สํานักงาน   เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.     2565  

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

ขอมูลผูรับการประเมิน 

ช่ือ....นายคําดี ...นามสกุล....ขุนดารา....ตําแหนงครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกดั สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ..3  อัตราเงินเดือน 40,890บาท  

ใหทําเครื่องหมาย ✓ ในชองที่ตรงกับผลการประเมิน หรือใหคะแนนตามระดับคุณภาพ  

 สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ไมเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

ประเภทหองเรียนที่จัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพ 
การจัด การเรียนรูจริง)  

  หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  หองเรียนปฐมวัย 
  หองเรียนการศึกษาพิเศษ 
  หองเรียนสายวิชาชีพ 
  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 
ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ    ซึ่งเปนตําแหนงที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปน้ี 
 
สวนที่ 1 ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานตําแหนง  

   1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด   
          1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน       17 ช่ัวโมง     /สัปดาห ดังน้ี 

วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 
วิชาคณิตศาสตร รหัสวิชา ท11101 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 
วิชาวิทยาศาสตร  รหัสวิชา ท11101 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 
วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ11101 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 



วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ รหัสวิชา ง11101                                                  2 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส11101 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
วิชาประวัติศาสตร รหัสวิชา ส11102 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 
วิชาลูกเสือ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1   จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

           1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู จํานวน    6     ช่ัวโมง/สัปดาห 
   จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา  จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
   การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน    2     ช่ัวโมง/สปัดาห 
   งานฝายบริหารงานวิชาการ   จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
          1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จํานวน    2     ช่ัวโมง/สัปดาห 
    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
  2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนงครู 

 

1. ดานการจัดการเรียนรู 

1.1 สรางและหรือพัฒนาหลกัสูตร 

      ขาพเจาไดดําเนินการริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

และตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผูเรยีน และทองถิน่ สามารถแกไขปญหาใน

การจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรยีนไดพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรูเต็มตามศักยภาพสงผลใหคุณภาพการจัดการ

เรียนรูสูงขึ้นและเปนแบบอยางที่ดี ในการสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

     ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

          1.1.1  ริเริ่ม พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 และ

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

          1.1.2 จัดทําตารางวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศกึษาเพ่ือ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

1.1.3 จัดทํา คาํอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

 



                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

        1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู 

                    ขาพเจาไดดําเนินการริเริ่ม คิดคน การออกแบบการจัดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถ

แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงขึ้น เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะที่สําคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและคนพบองคความรูดวย

ตนเอง และสรางแรงบันดาลใจ และเปนแบบอยางที่ดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู 

     ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

          1.2.1 ออกแบบหนวยการเรียนรูโดย ริเริ่ม พัฒนา โครงสรางรายวิชา วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา สมรรถนะสําคัญของผูเรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา/ทองถิ่นและเหมาะสมกับผูเรียน 

           1.2.2 ริเริ่ม พัฒนา หนวยการเรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือนําไปใชใน 

การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรของผูเรียน( ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนทักษะการคดิของ

นักวิทยาศาสตรที่นํามาใชในการศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู และแกปญหาตางๆ) 

           1.2.3. รวมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการออกแบบหนวยการเรียนรู 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู                                                                                        4 

               ขาพเจาไดดําเนินการการริเริ่ม คิดคน และพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่สามารถ

แกไขปญหาในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรูและทํางานรวมกัน มีกระบวนการ

คิดและคนพบองคความรูดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจและเปนแบบอยางที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

               1.3.1 ริเริ่ม พัฒนา แผนการจดัการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ โดยใชรูปแบบ เทคนิค 

และวิธีการ ที่เนนกระบวนการเรีนรู (Active Learning) และวิธีการปฏิบัติมีความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู ที่สงเสรมิใหนักเรียนมีทักษะรอบดาน ทั้งดานวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 

ทักษะการทํางานและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) ตามเปาหมายของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.3.2 ริเริม่ พัฒนา รูปแบบการเรียนรู วิธีสอน และเทคนิคการสอนในแผนการจัดการเรียนรู 

ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา ทักษะทางภาษาของผูเรียน 

   -ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบการเรียนรู on line ดวยโปรแกรม OBS ผานระบบ 

YouTube  

   -ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2565 ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบการเรียนรู on site ดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู  

5 STEPS Active Learning เพือ่ฝกใหนกัเรียนมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

               1.3.3 นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา เปนแบบอยางที่ดีและใหคําแนะนําดานกลยุทธในการ

จัดการเรียนรูเผยแพรการจัดกิจกรรม/ทาง กลุม 

 

 

 

    1.4 สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 

https://www.eef.or.th/article-5-steps-active-learning/
https://www.eef.or.th/article-5-steps-active-learning/


          ขาพเจาไดดําเนินการริเริ่ม คิดคน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูสอดคลองกับ   

กิจกรรมการเรยีนรูสามารถแกไขปญหาในการเรียนรูของผูเรียน และทําใหผูเรียนมีทักษะการคิดและสามารถสราง

นวัตกรรมไดและเปนแบบอยางที่ดีในการสรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

           1.4.1 .ริเริ่มและพัฒนาสรางและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ ศึกษาและแหลงเรียนรูนําไปใช

ในการจัดการเรียนรูเหมาะสม กับผูเรียน สอดคลองกับเน้ือหาสาระมาตรฐานการเรียนรู สื่อการเรียนรูชุดอวัยวะ

ของฉัน  ประกอบ ดวย สื่อครูคือ หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร การทดลอง เกมภาพตัดตอ สวนประกอบของพืช 

อวัยวะภายนอกและภายใน เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรไดตอไป 

           1.4.2 ริเริ่มพัฒนาแหลงเรียนรูภายในหองเรียน เชน ปายนิเทศความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ปายแสดง

ผลงานของนักเรียน  และสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะทางการคิดรวบยอดของผูเรียน ตามตัวช้ีวัดหรือ

ผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

    1.5 วัดและประเมินผลการเรยีนรู 

          ขาพเจาไดดําเนินการริเริ่ม คิดคน และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ดวย

วิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

มาใชแกไขปญหาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ือง และเปนแบบอยางที่ดีในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

          1.5.1 ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลายเหมาะสม และสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และหรือผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ดังน้ี 

           -ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 รูปแบบการเรียนรู on line ใชเครื่องมือในการทดสอบ คอื แบบฝกหัด

และใบงานแบบทดสอบ On hand  แบบทดสอบ On line และผลงานนักเรียน 



           -ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบการเรียนรู on site ใชเครื่องมือในการ  

ทดสอบ คือ แบบทดสอบทักษะการฟง การสัมภาษณ การสังเกตการปฏิบัติจริง และผลงานนักเรียน 

          1.5.2. ใหคําแนะนําดานการวัดและประเมินผลเปนแบบอยางที่ดี/เผยแพรการจัดกิจกรรม/ระดับสายช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 /ทางกลุมเครือขายจตุรมิตรลาดยาว 

 

 

 

 

 

    1.6 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู 

         ขาพเจาไดดําเนินการริเริ่ม คิดคน วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูที่สงผล

ตอคุณภาพผูเรียนและนําผลการศึกษาวิเคราะห และสังเคราะห มาใชแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูใหสูงขึ้น และเปนแบบอยางที่ดีในการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการ

เรียนรู 

         ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

          1.6.1 ริเริ่ม พัฒนา รายงานวิจัยในช้ันเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 จากการศึกษา

วิเคราะห สังเคราะห ผลการเรียนของนักเรียน และพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือแกไขปญหาในการเรียนรูของนักเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และนําไปสูกระบวนการแกปญหาดวยการวิจัยและพัฒนา โดยใช

วิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการจําเปน 

 

 

 

 

 

 

  1.7 จัดบรรยากาศทีส่งเสริมและพัฒนาผูเรียน 

            ขาพเจาไดดําเนินการริเริ่ม คิดคน และพัฒนาการจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคลองกับความแตกตาง

ผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถแกไขปญหาการเรียนรู และสรางแรงบันดาลใจสงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหเกิด

กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทกัษะดานสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยีและเปนแบบอยางที่ดีในการจัดบรรยากาศที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 



         ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

            1.7.1 ริเริ่ม พัฒนาวัสดุ อุปกรณทีเ่อ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

                 -ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 264 ในการสอนรูปแบบ On line ดังน้ี สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง คอมพิวเตอร   ไมโครโฟน กลองถายทอดสด   กลอง Top view และชุดไฟ LED โดยจัดบรรยากาศในการ

ถายทอดสดการเรียนการสอน On lineรายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ(สัญญาณดี 

ภาพคมชัด เสียงชัดเจน) 

                  -ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ในรูปแบบการสอน on site มีการจดับรรยากาศที่พัฒนาทักษะ

ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนผานเพลง เกม กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงการใหรางวัลและการชมเชย 

ทั้งรายบุคคลและรายกลุม  ผูเรียนมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศที่เอ้ือตอการ

เรียนรู มีความปลอดภัยและมีความสุข เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทกัษะชีวิต ทักษะการทํางาน

และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ตามเปาหมายของโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

1.8 อบรมและพัฒนาคณุลกัษณะที่ดีของผูเรียน 

       ขาพเจามีการอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมความเปน

ไทยที่ดีงาม โดยริเริ่ม คิดคน และพัฒนารูปแบบการดําเนินการที่มีประสทิธิภาพ คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน

เปนรายบุคคล และสามารถแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียนได และเปนแบบอยางที่ดีในการอบรมและพัฒนา

คุณลักษณะทีดี่ของผูเรียน 

     ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

         1.8.1 ริเริ่ม พัฒนา การสรางขอตกลงรวมกันในหองเรียนอยางงายๆ .และกิจกรรมการเสริมแรง (มอบ

สต๊ิกเกอร) เพ่ือใหการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เปนสวนหน่ึงในการสรางเสริมคุณลักษณะที่ดีของ

ผูเรียน และอบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความ

เปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข / เสริมแรงใหผูเรียนมีความมั่นใจ ในการพัฒนาตนเองเต็ม 

ตามศักยภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดานการสงเสริมและสนับสนนุการจัดการเรยีนรู 

    2.1 จัดทาํขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา 

            ขาพเจาไดริเริ่ม คิดคน และพัฒนารูปแบบการจดัทําขอมูลสารสนเทศของผูเรยีนและรายวิชา ใหมีขอมลู

เปนปจจุบัน เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเปนแบบอยาง

ที่ดี 

        ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

          2.1.1 ริเริ่ม พัฒนาการเก็บขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและเอกสารประจําช้ันเรียนหรือ ประจําวิชาอยาง

เปนระบบ ถูกตองและเปนปจจุบัน รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือใชในการสงเสรมิสนับสนุนการ

เรียนรูในรายวิชา แกไขปญหา และพัฒนาคณุภาพผูเรียน ในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน ใหคําปรกึษาแกครูใน

ในระดับสายช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เปนแบบอยางที่ดีและใหคําปรึกษากบัผูอ่ืนได 
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             ขาพเจาไดดําเนินการใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัผูเรียนรายบุคคล และประสานความรวมมือกับผูมีสวน

เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาผูเรียน และริเริม่โครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการที่

หลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน และเปนแบบอยางที่ดี 

 



                ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

          2.2.1 ริเริ่ม พัฒนาขอมูลนักเรียนรายบุคคลดวยการเย่ียมบาน การพบปะกับผูปกครองในการรับ-สง

นักเรียน และระบบ Application line ประจําหองหองเรียนเพ่ือใช ในการประสานความรวมมือกับผูปกครองใน

การดูแลชวยเหลือในประเด็นปญหาตางๆทั้งการเรียน ครอบครัว และการดําเนินชีวิต รวบรวมขอมูล วิเคราะห 

สังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศ ของผูเรียนในระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน และจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวย

วิธีการที่ หลากหลายในการดูแลชวยเหลือผูเรียน เปนแบบอยางที่ดีและใหคําปรึกษากบัผูอ่ืนได 

 

 

 

 

 

 

 

       2.3 ปฏิบติังานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

                ขาพเจาไดดําเนินการรวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานใหมีประสทิธิภาพสูงขึ้นและ

เปนแบบอยางที่ดี 

            ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

         2.3.1 ปฏิบัติงานตามคําสั่ง ของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับงานวิชาการและงานอ่ืนๆของสถานศึกษา เชน งาน

วันภาษาไทย งานวันวิทยาศาสตร และ กิจกรรม English Camp วันสุนทรภู กิจกรรมโลกวิชาการของสายช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 

         2.3.2 การปฏิบัติงานวิชาการ ระดับสายช้ันประถมศึกษาปที่ 1ของสถานศึกษา จัดทําตารางสอนและตาราง

เรียนของระดับสายช้ัน  เปนผูตรวจสอบการเงินรานคาของโรงเรียน เปนหัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เปน

แบบอยางที่ดีและใหคําปรึกษากับผูอ่ืนไดเผยแพรการจัดกิจกรรม ในระดับสายช้ันของตนเองและสายช้ันอ่ืน 
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            ขาพเจาไดดําเนินการประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขาย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือ

รวมกันแกไขปญหาและพัฒนาผูเรียน และเปนแบบอยางที่ดี 

           ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

         2.4.1 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายในการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษาและผูปกครองและ

ระบบ Application line ประจําหองหองเรียน จัดทํากลุมไลนผูปกครองในช้ันประถมศกึษาปที่ 1/1 จดัทําเอกสาร

เผยแพรกิจกรรม และเพ่ือประสานความรวมมือกับผูปกครองภาคีเครือขาย 

         2.4.2 ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายการเปนภาคีเครือขายกับหนวย งานภายนอก เชน หนวยงาน

สาธารณสุข และโรงพยาบาลลาดยาว สาธารณสุขอําเภอลาดยาวเกี่ยวกับมาตรการดูแลปองกันโรคติดตอเช้ือไวรัส

โคโรนา โรคมอืเทาปาก และโรคติดตออ่ืนๆ / สถานีตํารวจอําเภอลาดยาวมาชวยอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของผูปกครองและนักเรียน / ธนาคาร ธกส.เกี่ยวกับการออมและฝากเงินของเด็กนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

3. ดานการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

      3.1 พัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ ทกัษะ โดยเฉพาะอยางย่ิง การ

ใชภาษาไทยและทักษะทางวิทยาศาสตร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความ

รอบรูในเน้ือหาวิชาและวิธีการสอน และเปนแบบอยางที่ดี 

            ขาพเจาไดดําเนินการ 

         3.1.1 ริเริ่ม พัฒนา ตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง การศึกษาหาความรูและเขารับการอบรม จากทั้ง

หนวยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอก 

           ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให         

          3.1.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาจากครูผูสอนที่ผานการศึกษาหาความรูและการอบรมจากทั้งหนวยงาน

ภายในกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานภายนอก ผูเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาทักษะวิชาการและงาน

บริการอ่ืนๆของสถานศึกษา 

 



 

 

 

       3.2 มีสวนรวม และเปนผูนําในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวิชาชพี เพื่อแกไขปญหาและสรางนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและเปนแบบอยางที่ดี 

            ขาพเจาไดดําเนินการ          

         3.2.1 ริเริ่ม พัฒนาแบบบันทึกการเขารวมกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สายช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือแลก เปลี่ยนเรียนรูและสะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูในกลุมมาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู            

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

         3.2.1 ผูเรียน ไดรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจาก การแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนาจากการสอนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูนํามาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

   

3.3 นําความรู ความสามารถ ทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มีผลตอคุณภาพผูเรียน และเปน

แบบอยางที่ดี 

            ขาพเจาไดดําเนินการ 

        3.3.1 ริเริ่ม พัฒนา แบบรายงานผลการเขารวมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการนําความรูที่ไดรับจาก

การอบรมในดานตางๆมานําเสนอ อภิปราย และคิดวิเคราะหในการนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาวิชาการและงาน

อ่ืนๆของสถานศึกษา 

 

 



           ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

         3.3.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการและงานบริการอ่ืนๆจากการที่ครูนําองคความรูที่ไดรับ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานวิชาการและงานบริการอ่ืนๆ ผูเรียนรอยละ 80 ไดรับการ

พัฒนาทักษะทางวิชาการและงานบริการอ่ืนๆของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาเปนความจริง 

 

           ลงช่ือ............................................................ผูขอรับการประเมิน 

                          (  นายคําดี  ขุนดารา  ) 

                ตําแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ขอรับรองวาเปนความจริง 

 

               ลงช่ือ.......................................................ผูรับรอง 

                          (นางสาวชญาภา   หวลหอม) 

                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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