
แบบข$อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

สำหรับข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนBง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคR เขต 2 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ระหว่างวันท่ี 1 เดือนตุลาคมพ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

 

ผู$จัดทำข$อตกลง 

ช่ือ  นางสาวสุปราณี      นามสกุล     ก่ิงนาค    ตำแหน1ง    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

  สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคG เขต 2 

  รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 2   อัตราเงินเดือน 27,040 บาท เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท 

ประเภทห$องเรียนท่ีจัดการเรียนรู$ (สามารถระบุไดUมากกว1า 1 ประเภทหUองเรียน ตามสภาพการจัด  

การเรียนรูUจริง)  

 

þ หUองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 

o หUองเรียนปฐมวัย 

o หUองเรียนการศึกษาพิเศษ 

o หUองเรียนสายวิชาชีพ 

o หUองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 

ขUาพเจUาขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำขUอตกลงในการพัฒนางานตำแห1งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ซ่ึงเป̀น

ตำแหน1งและวิทยฐานะท่ีดำรงอยู1ในปaจจุบันกับผูUอำนวยการสถานศึกษา ไวUดังต1อไปน้ี 

 

สBวนท่ี 1 ข$อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนBง  

  1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป]นไปตามท่ีก.ค.ศ. กำหนด   

1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 18 ช่ัวโมง/สัปดาหG  ดังน้ี 

- กลุ1มสาระการเรียนรูU/รายวิชาคณิตศาสตรG  ป.4/1-ป.4/4   จำนวน 16 ช่ัวโมง/สัปดาหG 

- ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูU (พัฒนาทักษะ)   ป.4/2         จำนวน   2 ช่ัวโมง/สัปดาหG 

1.2 งานส1งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูU จำนวน 6 ช่ัวโมง/สัปดาหG 

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาหG 

- งานฝhายบริหารงานงบประมาณ (งานบริหารพัสดุ จัดซ้ือจัดจUาง)  จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาหG 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนUน จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาหG 
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2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหนBงครู  

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

1. ด$านการจัดการ

เรียนรู$  

     ลักษณะงานท่ีเสนอ

ใหUครอบคลุมถึง การ

สรUางและหรือพัฒนา

หลักสูตรการออกแบบ

การจัดการเรียนรูU  

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูU การสรUางและ

หรือพัฒนาส่ือนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหล1ง

เรียนรูU การวัดและ

ประเมินผลการจัดการ

เรียนรูU การศึกษา 

วิเคราะหG สังเคราะหG

  

เพ่ือแกUปaญหาหรือ

พัฒนาการเรียนรูU 

การจัดบรรยากาศท่ี

ส1งเสริมและพัฒนา 

ผูUเรียนและการอบรม

และพัฒนา  

คุณลักษณะท่ีดีของ

ผูUเรียน 

1.1 สร$างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

- มีการจัดทำหลักสูตรในรายวิชา

คณิตศาสตรG ช้ันประถมศึกษาป~ท่ี 4  

วิเคราะหGหลักสูตร จัดทำหน1วยการ

เรียนรูU 10 หน1วยการเรียนรูUใหUสอดคลUอง 

กับมาตรฐานการเรียนรูUและตัวช้ีวัด 

เพ่ือใหUผูUเรียนไดUพัฒนาสมรรถนะและ

การเรียนรูU เต็มตามศักยภาพ โดยมีการ

ปรับประยุกตGใหUสอดคลUองกับบริบทของ

สถานศึกษา ผูUเรียนและทUองถ่ิน 

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู$ 

- วิเคราะหGหลักสูตร จัดทำหน1วยการ

เรียนรูU จัดทำแผนการจัดการเรียนรูUวิชา 

คณิตศาสตรG ป.4 จำนวน 160 แผน 160 

ช่ัวโมง โดยเนUนผูUเรียนเป̀นสำคัญ เพ่ือใหU

ผูUเรียนมีความรูUทักษะ คุณลักษณะ

ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงคG 

และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร โดย

มีการประยุกตGใหUสอดคลUองกับบริบท

ของสถานศึกษา ผูUเรียน และทUองถ่ิน  

- มีการจัดการเรียนการสอน เร่ือง ดUวย

กระบวนการจัดการเรียนรูUแบบร1วมมือ 

ดUวยเทคนิค STAD กับการจัดการเรียน

จำนวน 6 แผนเพ่ือมุ1งเนUนใหUผูUเรียนมี

 

- ผูUเรียนมีความเขUาใจ

ตรงตามหลักสูตร

มาตรฐานและตัวช้ีวัด

คณิตศาสตรGช้ัน

ประถมศึกษาป~ท่ี 4 

- ผูUเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

วิชาคณิตศาสตรG 

เป̀นไปตามค1าเป̀นไป

ตามท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

- ผูUเรียนมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคGเป̀นไปตาม

หลักสูตรและค1า

เป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

- ผูUเรียนอ1าน คิด

วิเคราะหG และเขียน

ส่ือความ เป̀นไปตาม

หลักสูตร และค1า

เป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 

 

- ผูUเรียนรUอยละ 70 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตรG ป.4

ผ1านเกณฑGการประเมิน 

และเป̀นไปตามค1า

เป�าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

- ผูUเรียนรUอยละ 90 มีผล

การประเมินดUาน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคGผ1านเกณฑGการ

ประเมินและเป̀นไปตาม

ค1าเป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

- ผูUเรียนรUอยละ 90 มีผล

การประเมินดUานการ

อ1าน คิดวิเคราะหG และ

เขียนผ1านเกณฑGการ

ประเมิน เป̀นไปตามค1า

เป�าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

ทักษะในการวิเคราะหGและหาคำตอบ

เก่ียวกับทศนิยม 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู$ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูUโดยใชUกลยุทธG 

Active learning และการเรียนร1วมมือ 

- มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรูU

และส1งเสริมใหUผูUเรียนไดUพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ เรียนรูUและทำงานร1วมกัน โดย

มีการปรับประยุกตGใหUสอดคลUองกับ

ความแตกต1างของผูUเรียน 

1.4 สร$างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหลBงเรียนรู$ 

- มีการสรUางและหรือพัฒนาส่ือ  

นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล1งเรียนรูU

สอดคลUองกับกิจกรรมการเรียนรูU โดยมี

การปรับประยุกตGใหUลสอดคลUองกับความ

แตกต1างของของผูUเรียน และทำใหU

ผูUเรียนมีทักษะการคิดและสามารถสรUาง

นวัตกรรมไดU 

- power point ประกอบการสอน

จำนวน 10 หน1วยการเรียนรูU 

- ใบกิจกรรมทUายหน1วยการเรียนรูU 

จำนวน 10 กิจกรรม 

- พัฒนาแหล1งเรียนรูUภายในหUองเรียน

โดยจัดทำป�ายนิเทศใหUความรูU และ

แสดงผลงานนักเรียน 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

- พัฒนาแหล1งเรียนรูUออนไลนG โดยช1อง     

ยูทูปของโรงเรียนในช้ัน ป.4 เพ่ือใหU

ผูUเรียนสามารถเขUามาคUนควUาและเรียนรูU

ดUวยตนเองไดUตลอดเวลา 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู$ 

สรUางแบบวัดและประเมินผลการเรียนรูU

ดUวยวิธีท่ีเหมาะสม และสอดคลUองกับ

มาตรฐานการเรียนรูU ใหUผูUเรียน

พัฒนาการเรียนรูUอย1างต1อเน่ืองเพ่ือ

พัฒนาผูUเรียนตามสภาพจริง 

โดยใชUเคร่ืองมือดังน้ี 

- วัดความรูU (K) ดUวยแบบฝ�กหัด ใบงาน 

แบบทดสอบทUายหน1วยการเรียนรูU แบบ

ประเมินช้ินงาน / ภาระงาน รวบยอด 

- วัดทักษะ / สมรรถนะ (P) ดUวยแบบ

ประเมินชินงาน  แบบสังเกตพฤติกรรม

การทำงาน  แบบประเมินการนำเสนอ

ผลงาน 

- วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคG (A) ดUวย 

แบบสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคG 

1.6 ศึกษา วิเคราะหR และสังเคราะหR 

เพ่ือแก$ไขปdญหาหรือพัฒนาการเรียนรู$ 

- วิเคราะหGผูUเรียนเป̀นรายบุคคล 

- รวมรวมจัดทำเป̀นขUอมูลเพ่ือนำผลท่ีไดU

ไปใชUในการวางแผนเพ่ือแกUไขปaญหาโดย



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูU 

- จัดทำแผนการเรียนรูUเร่ืองทศนิยมโดย

ใชUการเรียนรูUแบบร1วมมือ ดUวยเทคนิค 

STAD จำนวน 6 แผน 

- บันทึกผลการจัดการเรียนรูU ในหลัง

แผนการจัดการเรียนรูU 

- นำผลการจัดการเรียนรูUมาศึกษา  

วิเคราะหG วางแผนในการทำวิจัยในช้ัน

เรียนเพ่ือแกUปaญหาผูUเรียนท่ีมีผลการ

เรียนรูUไม1ผ1านเกณฑGท่ีกำหนด 

- สรุปผลการศึกษาและผลการแกUปaญหา

ท่ีไดU 

- ปรับปรุงพัฒนาและนำไปประยุกตGใชU

ในเร่ืองอ่ืน ๆ 

1.7 จัดบรรยากาศท่ีสBงเสริมและพัฒนา

ผู$เรียน 

- จัดบรรยากาศหUองเรียนตามเกณฑGท่ี

สถานศึกษากำหนดโดยเนUนใหUเป̀นเชิง

บวก โดยใหUนักเรียนมีส1วนร1วมในการจัด

หUองเรียน ส1งเสริมใหUนักเรียนไดUพัฒนา

ความรูU คุณลักษณะ และสมรรถนะ

สำคัญของนักเรียน เป�ดโอกาสใหUครู 

ผูUบริหาร หรือบุคคลภายนอกเขUาเย่ียม

ชม และใหUคำแนะนำในการจัดหUองเรียน 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูUท่ีเนUนใหUนักเรียน

สามารถสรUางองคGความรูUดUวยตนเอง  

ส1งเสริมใหUผูUเรียนมีส1วนร1วมในการ

กิจกรรม เป�ดโอกาสใหUผูUเรียนนำเสนอ

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี

ของผู$เรียน  

- มีการอบรมบ1มนิสัยใหUผูUเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง

ประสงคG และค1านิยมความเป̀นไทยท่ีดี

งาม 

- สอดแทรกกิจกรรมท่ีส1งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคGใหUกับผูUเรียน 

- จัดกิจกรรมท่ีส1งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคG 

1. คณะดำเนินการกิจกรรมอบรมค1าย

คุณธรรม จริยธรรม ห1างไกลยาเสพติด 

2. คณะดำเนินการกิจกรรมประชุมสาย

ช้ันช1วงพักกลางวัน เพ่ือสรUางคุณธรรม 

จริยธรรม 

3. คณะดำเนินการกิจกรรมโรงเรียน

คุณธรรม 

4. กิจกรรมโฮมรูมโดยครูประจำช้ัน 

5. กิจกรรมเดินแถว ย้ิมง1าย ไหวUสวย

ช1วยเก็บขยะ 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

2. ด$านการสBงเสริมและ

สนับสนุน 

การจัดการเรียนรู$ 

     ลักษณะงานท่ีเสนอ

ใหUครอบคลุมถึง 

การจัดทำขUอมูล

สารสนเทศของผูUเรียน 

และรายวิชา การ

ดำเนินการตามระบบ 

ดูแลช1วยเหลือผูUเรียน 

การปฏิบัติงานวิชาการ

และงานอ่ืน ๆ ของ

สถานศึกษา และการ

ประสานความร1วมมือกับ

ผูUปกครอง ภาคีเครือข1าย 

และหรือสถาน

ประกอบการ 

 

 

 

2.1 จัดทําข$อมูลสารสนเทศของผู$เรียน

และรายวิชา 

- มีการจัดทำขUอมูลสารสนเทศของ

ผูUเรียนและรายวิชา เพ่ือใชUในการ

ส1งเสริมสนับสนุนการเรียนรูU และพัฒนา

คุณภาพผูUเรียน 

- จัดทำขUอมูลนักเรียนเป̀นรายบุคคลใน

หUองเรียนท่ีรับผิดชอบเป̀นครูท่ีปรึกษา 

(ปพ.5 ฉบับครูท่ีปรึกษา) 

- จัดทำเอกสารรายงานผลการเรียนของ

นักเรียน (ปพ.6) 

- จัดทำขUอมูลสารสนเทศผลการเรียนใน

รายวิชาคณิตศาสตรG ช้ันประถมศึกษาป~

ท่ี 4  โดยใชU โปรแกรม Microsoft 

Excel เพ่ือสะทUอนใหUผูUเรียนไดUรับทราบ 

ปรับปรุงและ พัฒนา ดUานการเรียนอย1าง

สม่ำเสมอ 

- จัดทำขUอมูลนักเรียนในรายวิชา

คณิตศาสตรGช้ันประถมศึกษาป~ท่ี 6 (ปพ.

5 ฉบับครูประจำวิชา) 

- ใหUคำแนะนำเพ่ือนครูและเป̀น

แบบอย1างในการจัดทำเอกสาร ปพ.5  

ปพ.6  

2.2 ดําเนินการตามระบบดูแล

ชBวยเหลือผู$เรียน 

  

 

1. นักเรียนไดUรับการ

แกUปaญหา ช1วยเหลือ 

และพัฒนาคุณภาพ

วิชาคณิตศาสตรG ป.6 

2. นักเรียนไดUรับการ

ประสานความร1วมมือ

ในการดูแล  

ช1วยเหลือจากครู 

ผูUปกครอง ดUาน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคGและ 

สมรรถนะสำคัญตาม

หลักสูตร 

 

 

 

- นักเรียนรUอยละ 100 

เขUาสู1ระบบดูแล

ช1วยเหลือนักเรียน 

- ผูUเรียนรUอยละ 65 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตรG ป.6

ผ1านเกณฑGการประเมิน 

และเป̀นไปตามค1า

เป�าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

- ผูUเรียนรUอยละ 80 มีผล

การประเมินดUาน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคGผ1านเกณฑGการ

ประเมินและเป̀นไปตาม

ค1าเป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

- ผูUเรียนรUอยละ 80 มีผล

การประเมินดUานการ

อ1าน คิดวิเคราะหG และ

เขียนผ1านเกณฑGการ

ประเมิน เป̀นไปตามค1า

เป�าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

มีการใชUขUอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูUเรียน

เป̀นรายบุคคล และประสานความ

ร1วมมือกับผูUท่ีมีส1วนเก่ียวขUอง เพ่ือพัฒนา

และแกUปaญหาผูUเรียน ดังน้ี 

- เย่ียมบUานนักเรียนและนำผลการเย่ียม

บUานมาบันทึกในระบบออนไลนG และ

นำมาวิเคราะหGและจัดทำเป̀นรายงาน 

- ประเมิน SDQ ของนักเรียนและบันทึก

ในระบบออนไลนG และจัดทำรายงาน 

- คัดกรองนักเรียนยากจน  

- เป̀นแบบอย1างท่ีดีและใหUคำแนะนำ

ใหUกับเพ่ือนครูในการจัดทำผลการเย่ียม

บUาน การประเมิน SDQ   

- ใหUความดูแลช1วยเหลือนักเรียนดUาน

ความประพฤติ และดUานอ่ืน ๆ ตาม

ขUอมูลท่ีไดUจากการเย่ียมบUานนักเรียน 

- นำขUอมูลจากการคัดกรองนักเรียน

ยากจนไปบันทึกใหUเป̀นระบบ เพ่ือ

ช1วยเหลือนักเรียนดUานทุนปaจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน  

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 

ของสถานศึกษา 

- ร1วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงาน

อ่ืนๆของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

- ร1วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษารายวิชาคณิตศาสตรG  

- ร1วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

- ร1วมจัดทำโครงการของกลุ1มสาระการ

เรียนรูUคณิตศาสตรG 

- เป̀นคู1ขยายผลการสอนแบบ Co5 

step 

- ปฏิบัติหนUาท่ีเจUาหนUาท่ีพัสดุของ

โรงเรียน 

- ปฏิบัติหนUาท่ีดูแลระบบจัดเก็บขUอมูล

นักเรียนรายบุคคล  

- ปฏิบัติหนUาท่ีดูแลระบบบริหารจัดการ

ผลการเรียน( SCHOOL MIS ) ของสาย

ช้ันประถมศึกษาป~ท่ี  4 

2.4 ประสานความรBวมมือกับ

ผู$ปกครอง ภาคีเครือขBาย         

และหรือสถานประกอบการ   

- ร1วมกิจกรรมประชุมผูUปกครองอย1าง

นUอย 1 คร้ังต1อภาคเรียน 

- จัดทำระบบสารสนเทศในการแจUงใหU

นักเรียนและผูUปกครองไดUทราบเป̀น

ระยะถึงความกUาวหนUาทางการเรียน

คณิตศาสตรG เพ่ือพัฒนาการเรียนรูU

ร1วมกัน 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

- สรUางช1องทางไลนGกลุ1ม ในการแจUง

ขUอมูลข1าวสารถึงผูUปกครอง และร1วมกัน

ดูแลช1วยเหลือนักเรียน อย1างเป̀นระบบ  

3. ด$านการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ 

     ลักษณะงานท่ีเสนอ

ใหUครอบคลุมถึง 

การพัฒนาตนเองอย1าง

เป̀นระบบ  

และต1อเน่ือง การมีส1วน

ร1วม  

ในการแลกเปล่ียนเรียนรูU

ทางวิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรูU  

และการนำความรูU

ความสามารถ  

ทักษะท่ีไดUจากการ

พัฒนาตนเอง  

และวิชาชีพมาใชUในการ

พัฒนา  

การจัดการเรียนรูU การ

พัฒนาคุณภาพ 

ผูUเรียน และการพัฒนา

นวัตกรรม  

การจัดการเรียนรูU  

3.1 พัฒนาตนเองอยBางเป]นระบบและ

ตBอเน่ือง เพ่ือให$มีความรู$  

ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอยBาง

ย่ิงการใช$ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารและการใช$เทคโนโลยี  

ดิจิตัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะ

วิชาชีพครูและความรอบรู$ใน

เน้ือหาวิชาและวิธีการสอน 

- การเขUาร1วมการอบรม/การประชุม

รูปแบบต1าง ๆ ท้ังแบบ On Line และ

แบบเขUาร1วมอบรม ท่ีสามารถนำความรูU

มาพัฒนาการจัดการศึกษาใหUทันกับการ

เปล่ียนแปลงในสถานการณGปaจจุบัน 

3.2 มีสBวนรBวม และเป]นผู$นำในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู$ทางวิชาชีพ 

- ร1วมชุมชนแห1งการเรียนรูUวิชาชีพกลุ1ม

สาระการเรียนรูUคณิตศาสตรG  

- ร1วมชุมชนแห1งการเรียนรูUวิชาชีพสาย

ช้ันประถมศึกษาป~ท่ี 4  

3.3 นำความรู$ ความสามารถ ทักษะท่ี

ได$จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

มาใช$ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู$ 

 

1. ผูUเรียนไดUรับการ

แกUปaญหา ช1วยเหลือ 

พัฒนาคุณภาพ วิชา

คณิตศาสตรGช้ัน

ประถมศึกษาป~ท่ี 4 

2. ผูUเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรีนวิชา

คณิตศาสตรGเป̀นไป

ตามค1าเป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

3. ผูUเรียนมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคGเป̀นไปตาม

หลักสูตรและค1า

เป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

4. ผูUเรียนอ1าน คิด

วิเคราะหG และเขียน

ส่ือความในเร่ืองท่ีไดU

เรียนรูUไดU ตาม

หลักสูตรและเป̀นไป

 

1- ผูUเรียนรUอยละ 70 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตรG ป.4

ผ1านเกณฑGการประเมิน 

และเป̀นไปตามค1า

เป�าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

- ผูUเรียนรUอยละ 90 มีผล

การประเมินดUาน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคGผ1านเกณฑGการ

ประเมินและเป̀นไปตาม

ค1าเป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 

- ผูUเรียนรUอยละ 90 มีผล

การประเมินดUานการ

อ1าน คิดวิเคราะหG และ

เขียนผ1านเกณฑGการ

ประเมิน เป̀นไปตามค1า

เป�าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด 



ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานตำแหนBง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะดำเนินการพัฒนาตามขUอตกลงใน 1 

รอบการประเมิน 

ผลลัพธR 

(Outcomes) 

ของงานตามขUอตกลง 

ท่ีคาดหวังใหUเกิดข้ึน 

กับผูUเรียน 

 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดข้ึนกับผูUเรียน 

ท่ีแสดงใหUเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไปในทาง 

ท่ีดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 

มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิ 

สูงข้ึน 

การพัฒนา คุณภาพผู$เรียน รวมถึงการ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู$  

- นำความรูUท่ีไดUจากร1วมชุมชนแห1งการ

เรียนรูUมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูUคณิตศาสตรG ช้ันประถมศึกษาป~ท่ี 

4 

ตามค1าเป�าหมายท่ี

สถานศึกษากำหดน 

 

   

หมายเหตุ 

1. รูปแบบการจัดทำขUอตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ใหUเป̀นไปตามบริบท และสภาพการจัดการเรียนรูU

ของแต1ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร1วมกันระหว1างผูUอำนวยการสถานศึกษา และขUาราชการครูผูUจัดทำขUอตกลง 

2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป̀นขUอตกลงในการพัฒนางานตUองเป̀นงานในหนUาท่ีความรับผิดชอบหลัก ท่ีส1งผล

โดยตรงต1อผลลัพธGการเรียนรูUของผูUเรียน และใหUนำเสนอรายวิชาหลักท่ีทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของรายวิชา

หลักท่ีทำการสอนทุกระดับช้ัน ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหน่ึงไดU โดยจะตUองแสดงใหUเห็น

ถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน1ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามขUอตกลงสามารถประเมินไดU

ตามแบบการประเมิน PA 2 

  3. การพัฒนางานตามขUอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหUความสำคัญกับผลลัพธGการเรียนรูU ของผูUเรียน (Outcomes) 

และตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ีเป̀นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามขUอตกลง ใหU

คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรูUในบริบทของแต1ละ

สถานศึกษา และผลลัพธGการเรียนรูUของผูUเรียนท่ีเกิดจากการพัฒนางาน ตามขUอตกลงเป̀นสำคัญ โดยไม1เนUนการประเมิน

จากเอกสาร 

 

สBวนท่ี 2 ข$อตกลงในการพัฒนางานท่ีเป]นประเด็นท$าทายในการพัฒนาผลลัพธRการเรียนรู$ของผู$เรียน  

             ประเด็นท่ีทUาทายในการพัฒนาผลลัพธGการเรียนรูUของผูUเรียนของผูUจัดทำขUอตกลง ซ่ึงปaจจุบัน 

ดำรงตำแหน1งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ตUองแสดงใหUเห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูชำนาญการ 

คือ การแก%ไขป)ญหา การจัดการเรียนรูUและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูUของผูUเรียน ใหUเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี



ข้ึนหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังน้ี ประเด็นทUาทายอาจจะแสดงใหUเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว1า

ไดU) 

   ประเด็นท$าทาย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรG สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา      

ป~ท่ี 4 โดยใชUการเรียนแบบร1วมมือ ดUวยเทคนิค STAD เร่ืองทศนิยม 

   1. สภาพปdญหาการจัดการเรียนรู$และคุณภาพการเรียนรู$ของผู$เรียน 

     สภาพการจัดการเรียนรูUเรื่องทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป~ที่ 4 พบว1าเมื่อใหUอ1านหรือเขียน

ทศนิยมนักเรียนสามารถอ1านและเขียนทศนิยมไดU แต1นักเรียนเมื่อนักเรียนบวกหรือลบทศนิยมนักเรียนยังบวกหรือลบไม1

ถูกตUอง เนื่องจากตั้งตัวเลขไม1ตรงค1าประจำหลัก ปaญหาดังกล1าวเกิดจากนักเรียนขาดพื้นฐานดUานความรูU ความเขUาใจซ่ึง

ไม1สามารถวิเคราะหGขUอมูลต1างๆ ไดUว1ามีความสัมพันธGกัน อย1างไร ขาดทักษะการคิดคํานวณ และเมื่อพบสถานการณG       

ต1าง ๆ ในโจทยGปaญหาจึงไม1สามารถนำไปประยุกตGใชUไดUอย1างถูกตUอง ส1งผลใหUผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป~ท่ี 4 ในตัวช้ีวัด ค1.1 ป.4/15 ป.4/16 ไม1เป̀นไปตามเกณฑGท่ีกำหนด 

   2. วิธีการดำเนินการให$บรรลุผล 

      2.1 วิเคราะหGตัวชี ้ว ัดที ่เกี ่ยวขUองกับเรื ่องทศนิยมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเร ียนอนุบาลลาดยาว                     

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564  

  2.2 ปรับปรุงหน1วยการเรียนรูUเรื ่องทศนิยม โดยการวิเคราะหGเนื้อหาและกำหนดเนื้อหาเพื่อความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูUแบบร1วมมือ ดUวยเทคนิค STAD ดังน้ี 

   - การอ1าน การเขียนทศนิยมไม1เกิน 3 ตำแหน1ง 

   - การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

   - การบวกและการลบทศนิยมไม1เกิน 3 ตำแหน1ง 

   - โจทยGปaญหา 

  2.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรูUเร่ืองทศนิยม โดยเนUนกิจกรรมการเรียนรูUแบบร1วมมือ ดUวยเทคนิค 

STAD 

   2.4 สรUางส่ือการเรียนรูUใหUสอดคลUองกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูUท่ีสรUางข้ึน   

  2.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ก1อนเรียนเรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป~ที่ 4 ดUวยแบบทดสอบ

ก1อนเรียน  เร่ืองทศนิยม 

  2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูUตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูUขUางตUน โดยมีผูUบริหารหรือ หัวหนUากลุ1ม

สาระหรือครูในกลุ1มสาระการเรียนรูUคณิตศาสตรGร1วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูUในหUองเรียน/การสอนออนไลนG 

และสะทUอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูUท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนำผลไปใชUในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูU และส่ือ

การเรียนรูU 

  2.6 ประเมินผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเร่ืองทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป~ท่ี 4 ดUวยแบบทดสอบหลัง

เรียน เร่ืองทศนิยม 



  2.7 ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูUและสื่อการเรียนรูUใหUมีคุณภาพมากขึ้นตามผล

การสะทUอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูU   

 3. ผลลัพธRการพัฒนาท่ีคาดหวัง  

         3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรGเรื่องทศนิยม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป~ที่ 4 

ผ1านเกณฑGท่ีกำหนด รUอยละ 70 ข้ึนไปจากจำนวนนักเรียนท้ังหมดท่ีไดUเรียนโดยใชUแผนการจัดการเรียนรูUท่ีสรUางข้ึน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรG เร่ืองทศนิยม อยู1ในระดับ ดี 

 

ลงช่ือ........................................................................ 

                (นางสาวสุปราณี ก่ิงนาค) 

      ตำแหน1ง ครู 

   ผูUจัดทำขUอตกลงในการพัฒนางาน        

 1  ตุลาคม  2564 

ความเห็นของผูUอำนวยการสถานศึกษา 

( ) เห็นชอบใหUเป̀นขUอตกลงในการพัฒนางาน 

( ) ไม1เห็นชอบใหUเป̀นขUอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขUอเสนอแนะเพ่ือนำไปแกUไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง ดังน้ี 

.................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 ลงช่ือ................... ................................................. 

        (นางชญาภา หวลหอม) 

      ตำแหน1ง  ผูUอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

            1  ตุลาคม  2564 
 


