
PA 1/ส 

แบบข้อตกลงในการพฒันางาน (PA) 
ส าหรบัข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะครชู านาญการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ระหว่างวนัท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2565 

 
ผูจ้ดัท าข้อตกลง  
ชื่อ  นางปวณีา   นามสกุล พานิช        ต าแหน่ง   คร ู   วทิยฐานะ    ครชู านาญการ 
สถานศกึษา โรงเรยีนอนุบาลลาดยาว สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครสวรรค ์เขต 2  
รบัเงนิเดอืนในอนัดบั   คศ.2  อตัราเงนิเดอืน   24,180   บาท  
 

ประเภทห้องเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ (สามารถระบุไดม้ากกว่า 1 ประเภทหอ้งเรยีน ตามสภาพการจดั 
การเรยีนรูจ้รงิ)  

  หอ้งเรยีนวชิาสามญัหรอืวชิาพืน้ฐาน 
  หอ้งเรยีนปฐมวยั 
  หอ้งเรยีนการศกึษาพเิศษ 
  หอ้งเรยีนสายวชิาชพี 
  หอ้งเรยีนการศกึษานอกระบบ / ตามอธัยาศยั 
 

ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงในการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ต าแหน่งคร ูวทิยฐานะครชู านาญการ  ซึง่
เป็นต าแหน่ง ทีด่ ารงอยูใ่นปจัจุบนักบัผูอ้ านวยการสถานศกึษา ไวด้งัต่อไปน้ี 

 

ส่วนท่ี  1  ข้อตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
1. ภาระงาน จะมภีาระงานเป็นไปตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
  1.1 ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวม จ านวน   21    ชัว่โมง/สปัดาหด์งันี้ 

กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.3/1  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.3/2  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.3/3  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.3/4  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.3/5 จ านวน     1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.6/1  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.6/2  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.6/3  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.6/4  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาศลิปะ    ป.6/5 จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.3/2  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.3/3  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
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กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.3/4  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.3/5 จ านวน     1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.6/2  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.6/3  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.6/4  จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิาชุมนุม    ป.6/5 จ านวน     1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู/้รายวชิา PLC     ป.6     จ านวน    1  ชัว่โมง/สปัดาห ์

         1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน    6     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   งานฝ่ายบริหารงานบุคคล    จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
          1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น    จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 

  โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ   จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 
2. งานทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานต าแหน่งคร ู(ใหร้ะบุรายละเอยีดของงานทีจ่ะปฏบิตัใินแต่ละดา้น 

ว่าจะด าเนินการอยา่งไร โดยอาจระบุระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการดว้ยกไ็ด)้ 
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง 
ใน 1 รอบการประเมนิ (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes)  

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงัให้
เกดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ี
ขึน้หรอืมกีารพฒันามากขึน้
หรอืผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ 
(โปรดระบุ) 

ด้านท่ี 1 ด้านการ
จดั การเรียนการ

สอน 

1.1 สร้างและหรือ
พฒันาหลกัสตูร
โดยจดัท ารายวชิา
และหน่วยการ
เรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการ

 

1.1.1  ริเริ่ม พัฒนา หลักสูตร
สถานศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา    ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551   (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) เพ่ือใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอน    
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 

1.1.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา สาระ  
การเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 
 

1.1.1  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน ได้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
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ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง 
ใน 1 รอบการประเมนิ (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes)  

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงัให้
เกดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ี
ขึน้หรอืมกีารพฒันามากขึน้
หรอืผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ 
(โปรดระบุ) 

เรยีนรู ้ตาม
หลกัสตูรใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูเ้ตม็
ศกัยภาพ 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 จัดท าตารางวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว เพื่อน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน        
ปีการศึกษา 2565 
 
 
1.1.3 จัดท า ค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรสถานศึกษาสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว เพื่อน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ปีการศึกษา  2565 

 
 

1.1.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตรงตามสมรรถนะในหลักสูตร
แต่ละชั้นปี 

 

 

1.1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตร
สถานศึกษาสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
ในแต่ละชั้นปี 

 
1.1.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว 

1.1.3 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ค าอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสาระ
การเรียนรู้ศิลปะโรงเรียน 
อนุบาลลาดยาว ในแต่ละ
ชั้นปี 

ด้านท่ี 1 ด้านการ
จดั การเรียนการ

สอน 

1.2 ปฏบิตักิารสอน
โดยออกแบบ      

การจดัการเรียนรู้
โดยเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัใหผู้เ้รยีนมี
ความรู ้ทกัษะ 
คุณลกัษณะประจ า

 

 
 

1.2.1 ริเริ่ม พัฒนา โครงสร้าง
รายวิชา ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

 
 

 

 

1.2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม 
โครงสร้างรายวิชา ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่6 ที่เน้น พัฒนา
ทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

1.2.1 ร้อยละ80ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม 
โครงสร้างรายวิชา ที่เน้น 
พัฒนาทักษะทางด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
ของผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
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ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง 
ใน 1 รอบการประเมนิ (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes)  

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงัให้
เกดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ี
ขึน้หรอืมกีารพฒันามากขึน้
หรอืผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ 
(โปรดระบุ) 

วชิา คุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์และ
สมรรถนะตาม
หลกัสตูร 

 

 

1.2.2 ริเริ่ม พัฒนา หน่วยการ
เรียนรู้ รายวิชาศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

 

 

1.2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม หน่วย
การเรียนรู้ รายวิชาศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ตรงตาม
กระบวนการพัฒนาทักษะทาง
ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ในช่วงวัยของผู้เรียน 

 

1.2.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน  ได้เรียนรู้ตาม  
หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  

 

 

 

 

ด้านท่ี 1 ด้านการ

จดั การเรียนการ

สอน 

1.3 จดักิจกรรม   

การเรียนรู้ อ านวย
ความสะดวกใน   
การเรยีนรู ้และ
ส่งเสรมิผูเ้รยีน ได้
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 
ไดเ้รยีนรูแ้ละท างาน
รว่มกนั 

 

 

 

 

 

1.3.1 ริเริ่ม พัฒนา แผนการจัดการ
เรียนรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ของ
ผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตรงตาม
กระบวนการพัฒนาทักษะทาง
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
ศักยภาพในช่วงวัยของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 ร้อยละ80 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
รายวิชา ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

 

 

 



PA 1/ส 
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ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง 
ใน 1 รอบการประเมนิ (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes)  

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงัให้
เกดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ี
ขึน้หรอืมกีารพฒันามากขึน้
หรอืผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ 
(โปรดระบุ) 

 

 

 

 

 

1.4 สร้างและหรือ

พฒันาส่ือ 
นวตักรรม 

เทคโนโลยี และ

แหล่งเรียนรู้ที่
สอดคลอ้งกบั
กจิกรรมการเรยีนรู้
ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ
การคดิและการสรา้ง
นวตักรรมได ้

1.3.2 ริเริ่ม พัฒนา รูปแบบการ
เรียนรู้ วิธีสอน และเทคนิคการสอน
ในแผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนา ทักษะทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ของผู้เรียน 

1.4.1 รเิริม่พฒันา สื่อการเรยีนรู้
ชุดประเภทเครือ่งดนตรี
ประกอบดว้ย สื่อครคูอื รปูภาพ
เครือ่งดนตรทีัง้ไทยและสากลใน
รปูแบบตัง้โต๊ะปฏทินิ และสื่อ
นกัเรยีนคอื ใบงานเครือ่งดนตร ี
ประกอบภาพ เพื่อน าไปใชใ้นการ
พฒันาทกัษะทางดา้นดนตรขีอง
ผูเ้รยีน 

1.3.2 ผู้เรียน ได้เรียนรู้ รูปแบบ
การเรียนรู้ Active - Learning 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ของผู้เรียน 

1.4.1 ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อ
การเรยีนรูชุ้ดประเภทเครือ่ง
ดนตร ีเพื่อพฒันา ทกัษะ
ทางดา้นดนตรขีองผูเ้รยีน 

 

 

 

 

1.3.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา
ศิลปะ   ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

1.4.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีน มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรายวชิา
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ตัง้แต่รอ้ยละ 70 
ขึน้ไป 

 

 

1.5 วดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ ดว้ยวธิกีารที่
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรู้
ใหผู้เ้รยีนพฒันาการ
เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

1.5.1 รเิริม่ พฒันา เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผลการเรยีนรูอ้ยา่ง
หลากหลาย ดงันี้ 
- แบบฝึกปฏบิตัเิครือ่งดนตร ี 
- แบบฝึกหดัและใบงานตาม
แผนการจดัการเรยีนรูศ้ิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1.5.1 ผูเ้รยีน ไดร้บัการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายครอบคลุมทกัษะ
ทางดา้นทศันศลิป์ ดนตร ี
นาฏศลิป์  

 

 

1.5.1 รอ้ยละ 80 ของ

ผูเ้รยีน มผีลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนรายวชิา

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ตัง้แต่รอ้ยละ 70 

ขึน้ไป 
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ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง 
ใน 1 รอบการประเมนิ (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes)  

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงัให้
เกดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 
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ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ี
ขึน้หรอืมกีารพฒันามากขึน้
หรอืผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ 
(โปรดระบุ) 

1.6 ศึกษา
วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์และ

หรือวิจยัเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือ

พฒันาการเรียนรู้
ทีส่่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้รยีน 

1.6.1 รเิริม่ พฒันา รายงานวจิยั
ในชัน้เรยีน แบบฝึกเสรมิทกัษะ
ทางดา้นดนตร ีชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2565 จากการศกึษาวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์บนัทกึการเขา้เรยีน 
รายวชิาศลิปะ ชัน้ประถมศกึษา
ปีที3่และน าไปสู่กระบวนการ
แกป้ญัหาดว้ยการวจิยัและ
พฒันา 

 

1.6.1 ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
ตามกระบวนการวจิยัและ
พฒันาทีค่รผููส้อนน ามาใชใ้น
การแกไ้ขปญัหาการพฒันา
ทกัษะทางดนตร ีของผูเ้รยีน
รายวชิาศิลปะ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  

1.6.1 ผูเ้รยีน
กลุ่มเป้าหมาย มทีกัษะ
ทางดา้นทศันศลิป์ ดนตร ี
นาฏศลิป์ รายวชิาศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

1.7 จัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมและพฒันา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลย ี

ริเริ่มพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน  
 โดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ใช้
เทคโนโลยีใน นวัตกรรม ด้าน
ต่างๆเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ 
 

1.7.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
จัดบรรยากาศห้องเรียน  
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
โต้ตอบกับครุผู้สอนได้ตลอด
ระยะเวลาการเรียน ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสุขใน การเรียนรู้ 
 

1.7.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีน ไดเ้ขา้เรยีนใน
การเรยีนการสอน มี
ความพงึพอใจในการจดั
บรรยากาศหอ้งเรยีน     



PA 1/ส 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตาม
ขอ้ตกลง ใน 1 รอบการประเมนิ 
(โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงั
ใหเ้กดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 
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ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้
หรอืมกีารพฒันามากขึน้หรอื
ผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ (โปรด
ระบุ) 

1.8 การอบรม
พฒันาคณุลกัษณะ

ท่ีดีของผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

ด้านท่ี 2 การ

ส่งเสริมและ

สนับสนุน การ
เรียนรู้ 

2.1 จดัข้อท ามูล

สารสนเทศของ
ผูเ้รียนและรายวิชา 
เพื่อใชใ้นการส่งเสรมิ
สนบัสนุนการเรยีนรู้
และพฒันาผูเ้รยีน 
 

 

 

อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 
โดยริเริ่ม คิดค้น และพัฒนา
รูปแบบการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 รเิริม่ พฒันา แบบ

รายงานขอ้มลูสารสนเทศของ

ผูเ้รยีนรายวชิาศิลปะ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใชใ้น

การส่งเสรมิสนับสนุนการ

เรยีนรูใ้นรายวชิา แกไ้ขปญัหา 

และพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

1.8.1 ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
ตามทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
มีค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 ผูเ้รยีน ไดร้บัการก ากบั 
ตดิตามจากครผููส้อนจากแบบ
รายงานขอ้มลูสารสนเทศของ
ผูเ้รยีนรายวชิาศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

 

 

1.8.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะทีด่ ี
ในวชิา ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนไดร้บัการก ากบั 
ตดิตามจากครผููส้อน 
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ตามมาตรฐาน
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ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตาม
ขอ้ตกลง ใน 1 รอบการประเมนิ 
(โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงั
ใหเ้กดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้
หรอืมกีารพฒันามากขึน้หรอื
ผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ (โปรด
ระบุ) 

2.2 ด าเนินการตาม
ระบบดแูล

ช่วยเหลือผู้เรียน
โดยใชข้อ้มลู
สารสนเทศเกีย่วกบั
ผูเ้รยีนรายบุคคล 
และประสานความ
รว่มมอืกบัผูม้สี่วน
เกีย่วขอ้งเพื่อพฒันา
และแกป้ญัหาผูเ้รยีน 

 

2.3 ร่วมปฏิบติังาน

ทางวิชาการ และ

งานอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษาเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการ
จดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 

2.2.1 รเิริม่ พฒันา แบบ
รายงานขอ้มลูกรณศีกึษา
รายบุคคลดว้ย ระบบ 
Application line ประจ าหอ้ง
หอ้งเรยีนเพื่อใชใ้นการ
ประสานความรว่มมอืกบัผูม้ ี
ส่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อน าไปใชก้บั
ระบบดแูลช่วยเหลอืใน
ประเดน็ปญัหาต่างๆทัง้การ
เรยีน ครอบครวัและการ
ด าเนินชวีติ 
 

2.3.1 ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

2.2.1 ผูเ้รยีน ไดร้บัการก ากบั 
ตดิตามจากครผููส้อนจากแบบ
รายงานขอ้มลูกรณศีกึษา
รายบุคคล ดว้ย ระบบ 
Application line ประจ าหอ้ง
หอ้งเรยีน ตามระบบดแูล
ช่วยเหลอืผูเ้รยีน 

 

 

 

 

2.3.1 ผูเ้รยีน ไดร้บัการพฒันา
ทกัษะดา้นวชิาการและงาน
บรกิารอื่นๆของสถานศกึษา 

2.2.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนไดร้บัการก ากบั 
ตดิตาม ระบบดแูล
ช่วยเหลอืผูเ้รยีน 

 

 

 

 

 

2.3.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
ทกัษะทางวชิาการและ
งานบรกิารอื่นๆของ
สถานศกึษา 
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ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตาม
ขอ้ตกลง ใน 1 รอบการประเมนิ 
(โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงั
ใหเ้กดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้
หรอืมกีารพฒันามากขึน้หรอื
ผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ (โปรด
ระบุ) 

2.4 ประสานความ
รว่ม มอืกบัภาคี
เครอืขา่ย และหรอื
สถานประกอบการ
เพื่อรว่มพฒันา
ผูเ้รยีน 

2.4.1 ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั
มอบหมายในการประสาน
ความรว่มมอืระหว่าง
สถานศกึษาและผูป้กครอง
ดว้ยการประชุมเครอืขา่ย
ผูป้กครองหอ้งเรยีน 

2.4.2 ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย
การเป็นภาคีเครือขา่ยกบัหนว่ยงาน
ภายนอก เช่น หนว่ยงาน
สาธารณสขุและโรงพยาบาล
ลาดยาว เก่ียวกบัมาตรการดแูล 
ป้องกนัโรคติดตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 

ด้วยมาตรการดังนี้ 
- การให้ความรู้แก่คณะครู
เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาและ
เตรียมแผนเผชิญเหตุ 
- การให้บริการฉีดวัคซีนแก่
คณะครูและนักเรียนที่มีอายุ
ครบ 12ปี 
- การให้บริการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนา(ATK) 
 

  

2.4.1 ผูเ้รยีนไดร้บัการดแูลให้
ค าแนะน าจากการประสาน
ความรว่มมอืระหว่าง
สถานศกึษาและผูป้กครอง
ผ่านเครอืข่ายผูป้กครอง
หอ้งเรยีน 

2.4.2 ผูเ้รยีนไดร้บัการดแูลให้
ค าปรกึษา แนะน าจาก       
การประสานความรว่มมอื
ระหว่างสถานศกึษากบั
หน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอ
ลาดยาว และโรงพยาบาล
ลาดยาว เพื่อใหผู้เ้รยีนมี
มาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัในการดแูลตนเองต่อ
การป้องกนัโรคไวรสัโคโรนา 

2.4.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนไดร้บัค าปรกึษา 
แนะน า จากการประสาน
ความรว่มมอืระหว่าง
สถานศกึษาและ
ผูป้กครอง 

2.4.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีน ไดร้บัค าปรกึษา 
แนะน า จากการประสาน
ความรว่มมอืระหว่าง
สถานศกึษา กบั
สาธารณสุขอ าเภอ
ลาดยาว 

และโรงพยาบาลลาดยาว 
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ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตาม
ขอ้ตกลง ใน 1 รอบการประเมนิ 
(โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงั
ใหเ้กดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้
หรอืมกีารพฒันามากขึน้หรอื
ผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ (โปรด
ระบุ) 

ด้านท่ี 3. ด้าน      
การพฒันาตนเอง

และพฒันาวิชาชีพ 

3.1 พฒันาตนเอง
อย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง เพื่อใหม้ี
ความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใชภ้าษาไทยและ
ภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
เพื่อการศกึษา 
สมรรถนะวชิาชพีคร ู
ความรอบรูใ้นเนื้อหา
และวชิาทีส่อน 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1.1 รเิริม่ พฒันา ตนเอง
อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การศกึษาหาความรูแ้ละเขา้
รบัการอบรม จากทัง้
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศกึษาธกิารและ
หน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
จากครผููส้อนทีผ่่านการศกึษา
หาความรูแ้ละการอบรมจาก
ทัง้หน่วยงานภายใน
กระทรวงศกึษาธกิารและ
หน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
ทกัษะวชิาการและงาน
บรกิารอื่นๆของ
สถานศกึษา 
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ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ทีจ่ะด าเนินการพฒันาตาม
ขอ้ตกลง ใน 1 รอบการประเมนิ 
(โปรดระบุ) 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง ทีค่าดหวงั
ใหเ้กดิขึน้ กบัผูเ้รยีน (โปรดระบุ) 

ตวัช้ีวดั (Indicators) 

ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการ 
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้
หรอืมกีารพฒันามากขึน้หรอื
ผลสมัฤทธิ ์สงูขึน้ (โปรด
ระบุ) 

3.2 มีส่วนร่วมและ
เป็นผูน้ าในการ

แลก เปล่ียนเรียนรู้

ทางวิชาชีพเพื่อ
พฒันาการจดัการ
เรยีนรู ้

 

 

 
 

3.3 น าความรู้ 
ความสามารถและ

ทกัษะท่ีได้จากการ

พฒันาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ

พฒันาการจดัการ

เรียนรู้ พฒันา
คณุภาพผูเ้รียน 

รวมถึงการพฒันา

นวตักรรมการ
จดัการ เรียนรู้ 

 

3.2.1 รเิริม่ พฒันา แบบ
บนัทกึ   การเขา้รว่มกจิกรรม
ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (PLC) สายชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสะทอ้น
ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ของครใูนกลุ่ม มาพฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้

 ปีการศกึษา 2565 

3.3.1 ริเร่ิม พฒันา แบบ
รายงานผลการเขา้รว่มการ
พฒันาตนเองและวชิาชพีใน
การน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการ
อบรมในดา้นต่างๆมาน าเสนอ 
อภปิราย และคดิวเิคราะหใ์น
การน าความรูท้ีไ่ดร้บัมา
พฒันาวชิาการและงานอื่นๆ
ของสถานศกึษา 

3.2.1 ผูเ้รยีน ไดร้บัการพฒันา
คุณภาพการเรยีนการสอน
จาก การแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ทางวชิาชพี (PLC) เพื่อ
พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 

 

 

 

3.3.1 ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
คุณภาพดา้นวชิาการและงาน
บรกิารอื่นๆจากการทีค่รนู า
องคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัการพฒันา
ตนเองและวชิาชพีมาใชใ้นการ
พฒันางานวชิาการและงาน
บรกิารอื่นๆ 

3.2.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
ทกัษะทางวชิาการและ
งานบรกิารอื่นๆของ
สถานศกึษา 

 

 

 

 

 

3.3.1 รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันา
ทกัษะทางวชิาการและ
งานบรกิารอื่นๆของ
สถานศกึษา 
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ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพฒันางานท่ีเป็นประเดน็ท้าทายในการพฒันาผลลพัธก์ารเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

ประเดน็ท้าทาย เร่ือง   สื่อการเรยีนรูชุ้ดประเภทเครือ่งดนตร ี
1. สภาพปัญหาการจดัการเรียนรู้และคณุภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มปีญัหาในการจ าเครือ่งดนตรแีต่ละประเภท ครจูงึผลติ
สื่อการเรยีนรูชุ้ดประเภทเครื่องดนตร ีเพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัศลิปะชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 ศ2.1 ขอ้ 2) จ าแนกประเภทและบทบาทหน้าทีเ่ครือ่งดนตร ี 

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลผุล 
1) ผลิตสื่อการเรียนรู้ชุดประเภทเครื่องดนตรี การใช้ภาพประกอบของสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเร้า

ความสนใจ และท าให้สิ่งพิมพ์หน้าสนใจมากยิ่งขึ้น  
2) น าสื่อการเรยีนรูชุ้ดเครือ่งดนตร ีไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 
3) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเภทเครือ่งดนตร ี

3. ผลลพัธก์ารพฒันาท่ีคาดหวงั 
3.1 เชงิปรมิาณ   นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ไดใ้ชส้ื่อการเรยีนรูชุ้ดประเภท

เครือ่งดนตร ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  3.2 เชงิคุณภาพ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดี (ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
               (นางปวณีา   พานิช) 

 ต าแหน่ง คร ู โรงเรยีนอนุบาลลาดยาว 
          ผูจ้ดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

         ................/.............../................... 
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ความเหน็ของผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

( ) เหน็ชอบใหเ้ป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน 
( ) ไมเ่หน็ชอบใหเ้ป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน โดยมขีอ้เสนอแนะเพื่อน าไปแกไ้ข และเสนอ 

เพื่อพจิารณาอกีครัง้ ดงันี้ 
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
                (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

   ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลลาดยาว 
        ................/.............../................... 
 

 

 


