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คํานํา 

 

 รายงานบันทกึขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอตกลงในการพัฒนางาน

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถงึวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ไดเสนอตอ

ผูอํานวยการสถานศกึษาเพื่อแสดงเจตจํานงวา ภายในรอบการประเมนิจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนรูของนักเรยีน เพื่อใหผูเรยีนมคีวามรูทักษะ คุณลักษณะประจําวชิา คุณลักษณะอันพงึประสงคและ

สมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตรใหสูงขึ้น โดยสะทอนใหเห็นถงึระดับการปฏบิัตทิี่คาดหวังในการปฏบิัติ

และเรยีนรู เพื่อจัดการเรยีนรูโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และเรยีนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหมคีวามรอบรูใน

เนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคลองกับเปาหมาย บรบิทสถานศกึษา นโยบายของสวนราชการ

และกระทรวงศกึษาธกิาร  โดยผูอํานวยการสถานศกึษาไดเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

 ขาพเจาไดดําเนนิการตามบันทกึขอตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปงบประมาณ 2565 แลว  

จงึไดรายงานผลการดําเนนิการ มาพรอมรายงานฉบับนี้ 

 

          ศรนิดา   บุตรแสง 
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สารบัญ 

 

เรื่อง                                  หนา 

คํานํา                    ก 

สารบัญ                ข 

ขอมูลทั่วไป               1 

ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง           1 

ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด          1 

งานที่จะปฏบิัตติามมาตรฐานตําแหนงครู                      2 

- ดานการจัดการเรยีนรู                                                                               2 

- ดานการสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรยีนรู                                              10 

- ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ             13 
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แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญการพเิศษ 

(ทุกสังกัด) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวางวันท่ี 1 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ผูจัดทําขอตกลง  

ช่ือ     นางศรนิดา       นามสกุล   บุตรแสง      ตําแหนง ครู  วทิยฐานะ   ครูชํานาญการพเิศษ  

สถานศกึษาโรงเรยีนอนุบาลลาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  

รับเงนิเดอืนในอันดับ    คศ. 3  อัตราเงินเดอืน   51,760 บาท  
 

ใหทําเครื่องหมาย ✓ ในชองที่ตรงกับผลการประเมนิ หรอืใหคะแนนตามระดับคุณภาพ  

 สวนที่ 1 ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง (60 คะแนน) 
 

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

ประเภทหองเรยีนท่ีจัดการเรยีนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรยีน ตามสภาพ

การจัดการเรยีนรูจริง)  

  หองเรยีนวิชาสามัญหรือวชิาพื้นฐาน 

  หองเรยีนปฐมวัย 

  หองเรยีนการศกึษาพเิศษ 

  หองเรยีนสายวชิาชีพ 

  หองเรยีนการศกึษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 

ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วทิยฐานะครูชํานาญ

การพเิศษ  ซึ่งเปนตําแหนง ที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศกึษา ไวดังตอไปนี้ 
 

สวนท่ี  1  ขอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมภีาระงานเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน 15 ช่ัวโมง/สัปดาหดังนี้ 

กจิกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ     20 นาที 

กจิกรรมเสริมประสบการณ        20 นาที 
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กจิกรรมสรางสรรค                  40 นาที 

กจิกรรมเลนตามมุม     30 นาที 

กจิกรรมกลางแจง      40 นาที 

กจิกรรมเกมการศกึษา                       30 นาที 

 1.2 งานสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการเรยีนรู จํานวน  6  ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู   1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู   1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - การประเมนิพัฒนาการเด็ก    1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - การมสีวนรวมในชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ  2 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา จํานวน  4 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - ตรวจงานนักเรยีน     1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - งานครูที่ปรกึษาประจําช้ัน/งานดูแลนักเรยีน  1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - ครูเวรประจําวัน     1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - เจาหนาที่สหกรณโรงเรยีน    1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            - งานบานวทิยาศาสตรนอย                            1 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 

                  2. งานที่จะปฏบิัตติามมาตรฐานตําแหนงครู   
 

1. ดานการจัดการเรยีนรู 

            การจัดทําหลักสูตรปฐมวยัพุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาผูเรยีนนักเรยีนไดรับการ พัฒนาทัง้ 4 

ดาน ดานรางกาย อารมณ –จิตใจ  สังคม และสตปิญญา และมคีุณลักษณะอันพงึประสงค ตามหลักสูตร

สถานศึกษา โดยจัดการเรยีนรูดวยวธิกีาร รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

1.1 สรางและหรอืพัฒนาหลักสูตร 

      ขาพเจามกีารศกึษาและจัดทําหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และหนวยการ

เรยีนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรู และตัวช้ีวัดหรอืผลการเรยีนรู ตามหลักสูตรเพื่อใหผูเรยีนได

พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู เต็มตามศักยภาพ โดยมกีารปรับประยุกตใหสอดคลองกับบรบิทของ

สถานศึกษา ผูเรยีน และทองถิ่นสงเสรมิ สนับสนุน ใหผูเกี่ยวของใชหลักสูตรไดอยางประสทิธภิาพ โดย

ดําเนนิการวเิคราะหหลักสูตร มาตรฐาน คุณลักษณะที่พงึประสงค  ตัวบงช้ี และสภาพที่พงึประสงค เพื่อ

จัดประสบการณเรยีนรู มกีารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย โรงเรยีนอนุบาลลาดยาว 
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พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ) ใหมคีวามสอดคลอง ตามสถานการณยคุโควดิ และทัน

ตอความเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

   เด็ก ไดเรยีนรู ไดรับการพัฒนาทัง้ 4 ดาน ดานรางกาย อารมณ -จิตใจสังคม และสตปิญญา 

ตรงตามหลักสูตรที่กําหนดอยางมปีระสทิธภิาพ  

 

ภาพประกอบการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 การออกแบบการจัดการเรยีนรู 

     ขาพเจามีการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันอนุบาลปที่ 2/1 ใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค และ

สมรรถนะที่สําคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกตใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน 

และทองถิ่น  ชวยเหลอืนักเรียน ติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ และปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน

ใหมีคุณภาพสูงขึ้น พรอมรวมเปนพี่เลี้ยงหรือรวมปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการออกแบบหนวยการ

เรยีนรูแบบแผนรายวัน CO 5 STEP  กับครูและบุคลากรในโรงเรยีน 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

              เด็กไดเรียนรูตามบทเรยีนหนวยการเรียนรูที่ครูออกแบบตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ มี

ผลการประเมนิคุณภาพพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงคและตัวบงช้ีอยูในระดับ ด ี
 

ภาพประกอบการออกแบบการจัดการเรยีนรู 
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          1.3 การจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

      ขาพเจาไดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน ช้ันอนุบาลปที่ 2/1  โดยใชแผนพระเทพซึ่ง

มกีิจกรรมครบทัง้  6 กจิกรรม สงเสริมใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ออกแบบการเรยีนรูของ

เด็ก ใหเด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหา ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน 

ทดลอง และคิดแกปญหาดวยตนเอง โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรยีนรู ใหเด็กไดคิด

ริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และนําเสนอความคิดโดยผูสอนหรือผูจัดประสบการณเปน

ผูสนับสนุนอํานวยความสะดวกและเรียนรูรวมกับเด็ก ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ไมวาจะเปนเด็กหรือ

ผูใหญ ภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูในบรรยากาศที่อบอุน มีความสุข และเรียนรูการทํา

กจิกรรมแบบรวมมือในลักษณะตาง ๆ กันใหเด็กมปีฏสิัมพันธกับสื่อและแหลงเรยีนรูที่หลากหลายและอยู

ในวถิีชีวติของเด็ก สอดคลองกับบรบิท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดลอมเด็ก สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดแีละ

ทักษะการใชชีวิตประจําวันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม และการมีวินัย ใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรยีนรูอยางตอเนื่องทั้งในลักษณะ

ที่มีการวางแผนไวลวงหนาและแผนที่เกดิขึ้นในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว จัดทําสารนิทัศนดวยการ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล นํามาไตรตรองและใชใหเปน

ประโยชนตอการพัฒนาเด็กและการวจัิยในช้ันเรียน โดยใหพอแม ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวม ทั้งการ

วางแผน การสนับสนุน สื่อ แหลงเรยีนรู การเขารวมกจิกรรมและการประเมนิพัฒนาการ 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

  เด็กไดเรียนรูตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ช้ันอนุบาลศึกษาปที่ 2/1  และบันทึกผล

หลังการสอนที่สะทอนผลในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูมคีวามสุขและมพีัฒนาการตามมาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พงึประสงคตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด 
 

ภาพประกอบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 
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          1.4  การสราง/ผลิตสื่อการสอนและใบงาน 

      ขาพเจาไดสรางและจัดทําสื่อการเรียนการสอน บทเรียนชวยสอน ใบงาน นวัตกรรมที่

สอดคลองกับหนวยการเรียน โดยจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนดวยวิธกีารที่หลากหลายใหเหมาะสมกับ 

เด็กมกีารวัดผลและประเมนิพัฒนาการ โดยมกีารปรับประยุกตใหสอดคลองกับความแตกตางของเด็กแต

ละคน และทําใหเด็กมทีักษะการคดิได 
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      การผลติสื่อ  2565    ไดแก 
 

ท่ี ว/ด/ป ชื่อสื่อ/นวัตกรรม ประเภทสื่อ จํานวน(ชิ้น) 

1 3 เมษายน 2565 ปอบอัพสี สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

2 30 เมษายน  2565 หลักศลิาปลอดภัย สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

3 15 พฤษภาคม 2565 ลูกบาศกตัวเลข สื่อสิ่งประดษิฐ          1 

4 30 พฤษภาคม 2565 ภาพตดิแปะอวัยะของรางกาย สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

5 13  มถิุนายน 2565 เกมวงลอจับคูภาพ สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

6 20  มถิุนายน 2565 เกมวงลอจับคูภาพกับเงา สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

7 27 มถิุนายน 2565 ศลิาครอบครัวมสีุข สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

8 4 กรกฎาคม 2565 กลองแยกอาหาร 

ตดิภาพอาหารหลัก 5 หมู 

ภาพสวนประกอบของตนขาว 

สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

1 

1 

9 11  กรกฎาคม 2565 วัฏจักรการเกดิฝน สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

10 1  สงิหาคม 2565 บอรดพับ 

วงลอจับคู 

สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

1 

11 8  สงิหาคม 2565 บอรดพับ สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

12 15  สงิหาคม 2565 ซองลูกอมบอกสถานที่ 

ออมสนิคัดแยกขยะ 

กังหันสถานที่ 

สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

1 

1 

13 22  สงิหาคม 2565 ยานพาหนะ สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

14 29  สงิหาคม 2565 บอรดพับ 

ภาพจับคูภาพกับเงา 

สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

1 

15 5  กันยายน 2565 บอรดพับ 

ภาพจับคูภาพกับเงา 

สวนประกอบองตนไม 

สื่อสิ่งประดษิฐ 1 

1 

1 
                  

                   ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

             เด็กไดรับการพัฒนาในการเรยีนการสอนจากสื่อการสอนและใบงานในหนวยการเรยีนรู 

นัน้ ๆ   มทีักษะดานการพัฒนา ทัง้ 4 ดาน ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสตปิญญา 

 ผานเกณฑที่กําหนดไว ตามตัวช้ีวัดตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงคและตรงตามหลักสูตร 
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ภาพประกอบการสรางและผลติสื่อการสอน และใบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5  วัดผลและประเมนิผลการเรยีนรู 

      ขาพเจามกีารกําหนดเครื่องมือวัดผลโดยศกึษาจุดมุงหมายวัตถุประสงคการเรยีนรูที่ขาพเจา

สอนของหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด มีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ใหเด็ก

มพีัฒนาการเรยีนรูอยางตอเนื่อง 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

               เด็กไดรับการวัดประเมนิผลโดยใชเครื่องมือและแบบประเมนิตามตัวช้ีวัดที่หลักสูตรกําหนด

อยางมปีระสทิธภิาพและนาเช่ือถอื จัดเก็บขอมูลเปนระบบ นักเรยีนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ผานตาม

เกณฑที่สถานศกึษากําหนดไวทุกตัวช้ีวัด 
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ภาพประกอบการวัดผลประเมนิผลการเรยีนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         1.6  ศึกษาขอมูลนักเรยีนเปนรายบุคคลเพื่อหาแนวทางแกปญหาและจัดทําวจัิยในช้ันเรยีน 

               ขาพเจามีการศึกษาขอมูลเด็กเปนรายบุคคล เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูที่สงผล

ตอคุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัยในการสรางองคความรูใหมเพื่อแกปญหา

และหรือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพปญหาและความ

ตองการจําเปนและนําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มาใชแกไขปญหาหรือ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรูใหสูงขึ้นเพื่อเปนแบบอยางที่ดใีนการศกึษาพัฒนาการเรยีนรูสบืตอไป 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

    เด็กไดรับการแกปญหาโดยกระบวนการวจัิยในช้ันเรียนอยางมปีระสทิธภิาพผานเกณฑตามที่

กําหนดไว 
 

ภาพประกอบการศึกษาขอมูลนักเรยีน 
 

 

 

 

    

 

 
  

          1.7 จัดบรรยากาศในสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรยีนการสอนของนักเรยีน 

     ขาพเจามกีารจัดตกแตงหองเรยีนเพื่อใหผูเรยีนสวนรวมอยางสรางสรรคในการจัดสภาพแวด 
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ลอมบรรยากาศที่เอื้อตอการเรยีนรู มคีวามปลอดภัยและมีความสุข จัดทําสื่อสารสนเทศตางๆ เพื่อสราง

บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ไมนาเบื่อ ไมเนนเนื้อหาวิชาการมากจนเกนิไป และเด็กยังเกดิ

ทักษะกาเรยีนรูรอบตัวอยูสมํ่าเสมอ เกดิกระบวนการคิด ทักษะชีวติ ทักษะการทํางาน ทักษะการเรยีนรู

และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีครูเปนผูอบรมบมนสิัยใหเด็กมคีุณธรรม

จรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค คานยิมที่ดีงาม ใหเด็กมคีวามม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

     เด็กมสีวนรวมในการจัดบรรยากาศในช้ันเรยีนมคีวามพงึพอใจ และไดชวยเหลอืทําความ

สะอาด หองเรยีนของตนเองและกระตอืรือรนในการรวมทํากจิกรรมสงผลใหนักเรียนมคีวามสุข 
 

          ภาพประกอบการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
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1.8  อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดขีองผูเรยีน 

      ขาพเจาไดมกีารอบรมบมนสิัยใหเด็กมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะที่พงึประสงค และ

คานยิมความเปนไทยที่ดงีามของเด็ก โดยการน่ังสมาธกิอนจัดกจิกรรมทุกครัง้ สวดมนตไหวพระ แผ

เมตตากอนนอน และกอนกลับบานทุกครัง้  

 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

     เด็กปฐมวัยเปนผูมีคุณลักษณะที่ดีทั้งตอตนเอง ผูอื่น โรงเรียน และสังคม มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามที่สถานศกึษากําหนดไว 
 

ภาพประกอบการอบรมและพัฒนาคุณลกัษณะท่ีดีของผูเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรยีนรู 

    การจัดกิจกรรมสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ที่สงเสริม สนับสนุน 

และชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อยางมคีวามสุข และเปนผูเสริมแรง ช้ีแนะแนวทางใหผูเรียนศึกษา

แสวงหาความรู คดิวเิคราะห ปฏิบัต ิและคนพบคําตอบดวยตนเอง 
         2.1 จัดทําขอมูลในระบบสารสนเทศ งานประจําช้ัน แบบประเมนิพัฒนาการ  

    ขาพเจาไดมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของเด็กและกิจกรรมการเรียนรูตามแบบปฐมวัย ใหมี

ขอมูลเปนปจจุบัน เพื่อใชในการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู แกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน และ

เปนแบบอยางที่ดี เพื่อเก็บขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณ แบบบันทึกหลังการสอนแบบวิเคราะห

นักเรยีนเปนรายบุคคล  แบบประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรยีน  เปนตน 
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ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

               เด็กปฐมวัยมรีะบบขอมูลสารสนเทศ สะดวกตอการใชงานและมปีระสิทธภิาพ และสามารถ

นําขอมูลมาใชไดทันท ี 
 

ภาพประกอบการจัดทําขอมูลในระบบสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.2  ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลอืผูเรยีน  

                 ขาพเจาไดมีการใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียนรายบุคคล DMC ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โดยรวบรวมขอมูล ดวยวธิกีารที่หลากหลายในการดูแลชวยเหลอืผูเรียน พรอมสอบถามขอมูลตาง ๆ 

โดยตรงจาก พอแม ผูปกครองนักเรยีน ถงึปญหาเพื่อปองกันและแกปญหาใหเด็กอยางเหมาะสม 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

              เด็กนักเรยีนระดับช้ันอนุบาลปที่ 2/1 มขีอมูลพื้นฐานเปนรายบุคคล และชวยเหลอืในเรื่องตางๆ 

จากขอมูลการเยีย่มบาน  จัดหาทุนการศกึษานักเรยีนยากจน ไดรับการดูแลเอาใจใสตรงตามความ

ตองการรายบุคคลและมคีวามสัมพันธอันดรีะหวางครู เด็ก และผูปกครอง 

          ภาพประกอบการดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลอืผูเรยีน  
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2.3  ปฏิบัตงิานวชิาการและงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 

      ขาพเจาพรอมทั้งคณะครู ผูบริหารในสถานศึกษารวมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่น ๆ 

ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนว

ทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเปนแบบอยางที่ดี ไดแก การปฏิบัติหนาที่รองหัวหนา

ระดับช้ันอนุบาล  และครูประจําช้ันอนุบาลปที่ 2/1 ของโรงเรียน ผูรับผิดชอบงานโครงการทัศนศึกษา

แหลงเรยีนรู และโครงการวันสําคัญของช้ันอนุบาล และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายในสถานศกึษา  
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

    เด็กปฐมวัยไดเรียนรูในกิจกรรมที่หลากหลาย ไดศึกษาแหลงเรียนรูจากสภาพจริงตาม

โครงการและกจิกรรมที่ทางโรงเรียนไดกําหนดขึ้นและมสีวนรวมในกจิกรรมที่โรงเรยีนจัดขึ้นเกดิประโยชน

อยางมรีะบบ   
 

          ภาพประกอบการปฏบิัตงิานวชิาการและงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
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  2.4  ประสานความรวมมือกับผูปกครองและภาคีเครอืขาย 

        ขาพเจาไดประสานความรวมมือกับผูปกครอง ภาคีเครือขาย ผานกลุมไลน (Line) ติดตาม

การเรยีนรูหลายชองทาง เพื่อรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

      เด็กปฐมวัยไดรับความชวยเหลอืจากผูปกครอง หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของและมขีอมูลในระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนนักเรียน ไดรับการดูแลจัดสรรหาทุนการศึกษาทําใหเด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตที่

ขึ้น และการเรยีนของเด็กมพีัฒนาการที่ดทีัง้ 4 ดาน 
 

 ภาพประกอบการประสานความรวมมือกับผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ดานการพัฒนาตนเองและวชิาชพี 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเอง

ตามแผนอยางเปนระบบ    สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม 

นโยบาย แผนกลยุทธของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ในระดับสถานศกึษา หรอืระดับเครอืขาย หรอืระดับชาต ิและแสดงบทบาทในชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร  ที่มีวิสัยทัศน คุณคา 
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เปาหมายและภารกิจรวมกัน ซึ่งสงผลตอคุณภาพเด็ก เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสราง

นวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ  
 

          3.1  การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

          ขาพเจาไดมีการพัฒนาตนเองโดย การเขาอบรม/ประชุม/สัมมนาตลอด ปงบประมาณ 2564 -

2565 ในสาขาและวิชาเหมาะสม กับระดับของตนเองเพื่อ นํามาพัฒนาสื่อและการจัดกจิกรรมการดาน

การเรยีนการสอนเด็กปฐมวัย 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 
 

หลักสูตรที่ใชอบรมพัฒนาตัวเอง 
 

คร้ังท่ี วัน/เดอืน/ป เรื่องที่รับการอบรม/พัฒนา 
หนวยงานสถานท่ี

จัดอบรม 
หลักฐาน 

1 29 ตุลาคม 2564 หลักเกณฑและวธิกีารประเมนิ

ตําแหนงวทิยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

โรงเรยีนอนุบาล

ลาดยาว 

- เกยีรตบิัตร 

2 9 ธันวาคม 2564 การพัฒนางานระบบ PA ตาม

เกณฑมาตรฐานตําแหนงและ

วทิยฐานะครู(ว.9/2564) 

บรษิัทอักษรเอ็ด

ดูเคช่ัน 

- เกยีรตบิัตร 

3 15 ธันวาคม 2564 การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผานกระบวนการชุมชนแหงการ

เรยีนรูทางวชิาชีพประจําป2564 

สํานักงานเลขาธกิาร

คุรุสภา 

- เกยีรตบิัตร 

4 5 กุมภาพันธ 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเทคนคิการ

ผลติสื่อเพื่อสงเสรมิและพัฒนา

ทักษะการอานสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

บรษิัทมเีดยีแอนดเท

รนนิ่ง/บรษิัทคัง 

ซวนวัฒนรรมและ

การศกึษา 

- เกยีรตบิัตร 

5 3 มนีาคม 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที่ 1 

กระทรวงศกึษาธกิาร - เกยีรตบิัตร 
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คุณธรรมสรางสุขสําหรับครูสู

ผูเรยีน 

6 17 มนีาคม 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที่ 

3 เปดโลกการศกึษาไรขดีจํากัด 

กระทรวงศกึษาธกิาร - เกยีรตบิัตร 

7 24 มนีาคม 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที่ 

4 คานยิมที่ดอีงเด็กและเยาวชน 

กระทรวงศกึษาธกิาร - เกยีรตบิัตร 

8 19 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที ่

6 จําอวดหนาวัง (จันทรเกษม) 

กระทรวงศกึษาธกิาร - เกยีรตบิัตร 

9 23 เมษายน 2565  อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที่ 

7 สื่อยุคใหมการศกึษาออนไลน 

กระทรวงศกึษาธกิาร - เกยีรตบิัตร 

10 23 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที่ 

7 สื่อยุคใหมการศกึษาออนไลน 

สถาบันสงเสรมิการ

สอนวทิยาศาตรและ

เทคโนโลย ี

- เกยีรตบิัตร 
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11 26 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที่ 

8 การสอนใหสนุกจากครูที่มี

ประสบการณ 

กระทรวงศกึษาธกิาร - เกยีรตบิัตร 

12 27-28 เมษายน 

2565  

อบรมเชิงปฏบิัตกิารเฉพาะทาง

หัวขอบานนักวทิยาศาสตรนอย

กับการศกึษาเพื่อความยั่งยนืใน

โครงการบานนัก

นักวทิยาศาสตรนอย 

สวทช/กระทรวง/

สสวท 

- เกยีรตบิัตร 

13 27-28 เมษายน 

2565  

อบรมเชิงปฏบิัตกิารเฉพาะทาง

หัวขอบานนักวทิยาศาสตรนอย

กับการศกึษาเพื่อความยั่งยนืใน

โครงการบานนัก

นักวทิยาศาสตรนอย 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา

ประถมศกึษา

นครสวรรค เขต 2 

- เกยีรตบิัตร 

14 29 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิารเสรมิสราง

ศักยภาพขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการ Active Learning 

ผานระบบออนไลน กจิกรรมที 

9 หลักการปฎบิัตริาชการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร - เกยีรตบิัตร 

15 16 พฤษภาคม

2565 

อบรมเชิงปฏบิัตกิารเรองการ

สรางคลปิวดีโีอ 

โรงเรยีนอนุบาล

ลาดยาว 

- เกยีรตบิัตร 

16 21 กรกฎาคม2565 การเตรยีมความพรอมเขารับ

การประเมนิโรงเรยีน

พระราชทาน 

โรงเรยีนอนุบาล

ลาดยาว 

- เกยีรตบิัตร 

17 3 กันยายน 2565 ผูควบคุมทมีแลผูฝกสอน

นักกฬีาในการแขงขันกฬีา

อนุบาลเกมส 

องคการบรหิารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

- เกยีรตบิัตร 

 



17 

 

 
 

ภาพประกอบการพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.2 มสีวนรวมและเปนผูนําในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวชิาชพี เพื่อแกไขปญหาและสราง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรูและเปนแบบอยางที่ดี 

            ขาพเจามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย ใน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มี

วิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจาก

การเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนา

วชิาชีพมาพัฒนานวตักรรมการจัดการเรยีนรูที่สงผลตอคุณภาพของเด็กระดับปฐมวัย 
 

ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 
 

              เด็กช้ันอนุบาล ไดรับการแกไขปญหาในการจัดประสบการณไดเหมาะสม ตามความแตกตาง

ระหวางบุคคลทําใหเด็กมีผลพัฒนาการดขีึ้นทัง้ 4 ดาน  
 

ภาพประกอบการประชุม PLC 
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3.3 นําความรูความสามารถ ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวชิาชีพมาใช 

      ขาพเจาไดรับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นําความรู ความสามารถ ทักษะที่ไดจาก

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน  นําความรู ความสามารถ ทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรยีนรูที่มผีลตอคุณภาพของเด็กและเปนแบบอยางที่ด ี   

 

          ผลจากการดําเนินงานดังกลาวสงผลให 

   ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพจากการนําความรู ความสามารถ ทักษะ ที่ไดจากการ

พัฒนาตนเองตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเด็กใหมีผลการประเมินพัฒนา

คุณภาพเปนไปตามคาเปาหมายที่โรงเรยีนกําหนด   
  

          ภาพประกอบการนําความรูความสามารถ ทักษะ ที่ไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

มาใช 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

            ขอรับรองวาเปนความจริง 

 

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

          (นางสาวชญาภา   หวลหอม)   

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

            ขอรับรองวาเปนความจริง  

 

    ลงช่ือ........................................ผูขอรับการประเมนิ 

             (นางศรนิดา  บุตรแสง) 

    ตําแหนง ครู โรงเรยีนอนุบาลลาดยาว 
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นางศรินดา  บุตรแสง 
ตําแหนง ครู 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 


