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PA 1/ส 

แบบขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

สําหรบัขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชาํนาญการพเิศษ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

 

ผูจัดทําขอตกลง  

ช่ือ นายคําดี  นามสกุล ขุนดารา  ตําแหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2  

รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 อัตราเงินเดือน   40,890     บาท  

 

ประเภทหองเรียนที่จัดการเรียนรู (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภทหองเรียน ตามสภาพการ

จัดการเรียนรูจริง)  

  หองเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 

  หองเรียนปฐมวัย 

  หองเรียนการศึกษาพิเศษ 

  หองเรียนสายวิชาชีพ 

  หองเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 

ขาพเจาขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ  ซึ่งเปนตําแหนง ที่ดํารงอยูในปจจุบันกับผูอํานวยการสถานศึกษา ไวดังตอไปน้ี 

 

สวนที่  1  ขอตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานตําแหนง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

  1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน 17  ช่ัวโมง/สัปดาหดังน้ี 

     กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาภาษาไทย    ป.1 จํานวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                         กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาคณิตศาสตร ป.1 จํานวน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                         กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาวิทยาศาสตร ป.1 จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

     กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาสังคม(บูรณาการหนาที่) ป.1 จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                         กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาการงานอาชีพ ป.1 จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

     กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                         กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาประวัติศาสตร ป.1 จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                         กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชาแนะแนว       ป.1 จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

                         กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(ลูกเสือ)                 ป.1 จํานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 
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 1.2 งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู  จํานวน  6 ช่ัวโมง/สัปดาห 

      จัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนและรายวิชา  จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
        ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
         การมสีวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน - ช่ัวโมง/สัปดาห 

                            งานฝายบริหารงานวิชาการ    จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน จํานวน     2  ช่ัวโมง/สัปดาห 

       โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จํานวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
 

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนงครู  (ใหระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแตละดาน 

วาจะดําเนินการอยางไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการดวยก็ได) 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ตามมาตรฐาน

ตําแหนง 

งาน (Tasks) 

    ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบ 

การประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่คาดหวัง

ใหเกิดขึ้น กับผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มากขึ้น

หรือผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.1 สรางและหรือ

พัฒนาหลักสูตรโดย

จัดทํารายวิชาและ

หนวยการเรียนรูให

สอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรู 

ตามหลักสูตรให

ผูเรียนไดเรียนรูเต็ม

ศักยภาพ 

1.1.1  ริเริ่ม พัฒนา หลักสูตร

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551(ฉบับ

ปรับปรุง 2560) เพ่ือใชในการ

จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2564 และภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

  1.1.2 จัดทําตารางวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดให
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564และภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2565 

1.1.1 ผูเรียนไดเรียนรู ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

 
 
1.1.2.ผูเรียนไดเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด
ตรงตามสมรรถนะในหลักสูตร
แตละช้ันป 
 
 
 

1.1.1 รอยละ 80ของ
ผูเรียน ไดเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 รอยละ 80 ของ
ผูเรียนไดเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวช้ีวัดตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ตามมาตรฐาน

ตําแหนง 

งาน (Tasks) 

    ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบ 

การประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่คาดหวัง

ใหเกิดขึ้น กับผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มากขึ้น

หรือผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

1.1.3 จัดทํา คาํอธิบายรายวิชา ใน
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564และ

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

ในการจัดการเรียนการสอน ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

1.1.3 ผูเรียนไดเรียนรูตาม
คําอธิบายรายวิชา ในหลักสตูร
สถานศึกษาในแตละช้ันป 
 
 
 

1.1.3 รอยละ 80 ของ
ผูเรียนไดเรียนรูตาม
คําอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในแต
ละช้ันป 
 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.2 ปฏิบัติการสอน

โดยออกแบบการ

จัดการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ให

ผูเรียนมีความรู 

ทักษะ คุณลักษณะ

ประจําวิชา 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และ

สมรรถนะตาม

หลักสูตร 

1.2.1 ออกแบบหนวยการเรียนรู
โดย ริเริ่ม พัฒนา โครงสราง
รายวิชา วิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือนําไปใชใน
การพัฒนา สมรรถนะสําคัญของ
ผูเรียนตาม หลกัสูตรสถานศึกษา/
ทองถิ่นและเหมาะสมกับผูเรยีน 
 1.2.2 ริเริ่ม พัฒนา หนวยการ
เรียนรู รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือนําไปใชใน 
การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร
ของผูเรียน( ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เปนทักษะการคิดของ
นักวิทยาศาสตรที่นํามาใชใน
การศึกษาคนควา สืบเสาะหาความรู 
และแกปญหาตางๆ) 
 1.2.3. รวมปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการออกแบบหนวยการ
เรียนรู 
 
 
 

1.2.1 ผูเรียนไดเรียนรูตาม 
โครงสรางรายวิชา วิทยาศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่เนน 
พัฒนาทักษะทางภาษาของ
ผูเรียน ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 
 
1.2.2 ผูเรียนไดเรียนรูตาม 
หนวยการเรียนรู รายวิชาภาษา
วิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาป
ที่ 1 ตรงตามกระบวนการพัฒนา
ทักษะทางภาษาและศักยภาพ
ในชวงวัยของผูเรียน 
 
 
 
1.2.3 ผูเรียนไดเรียนรูตาม 
หนวยการเรียนรู รายวิชาภาษา
วิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาป
ที่ 1 ตรงตามกระบวนการพัฒนา
ทักษะทางภาษาและศักยภาพ
ในชวงวัยของผูเรียน 
 

1.2.1 รอยละ80ของ
ผูเรียนไดเรียนรูตาม 
โครงสรางรายวิชา ที่เนน 
พัฒนาทักษะทางภาษา
ของผูเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
 
1.2.2 รอยละ 80 ของ
ผูเรียนไดเรียนรูตาม  
หนวยการเรียนรู รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 
 
 
 
 
1.2.3 รอยละ 80 ของ
ผูเรียนไดเรียนรูตาม  
หนวยการเรียนรู รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ตามมาตรฐาน

ตําแหนง 

งาน (Tasks) 

    ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบ 

การประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่คาดหวัง

ใหเกิดขึ้น กับผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มากขึ้น

หรือผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.3 จัดกิจกรรมการ

เรียนรู อํานวยความ

สะดวกในการเรียนรู 

และสงเสริมผูเรียน 

ไดพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ ไดเรียนรู

และทํางานรวมกัน 

1.3.1 ริเริ่ม พัฒนา แผนการ
จัดการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ โดยใชรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการ ที่เนน
กระบวนการเรีนรู (Active 
Learning) และวิธีการปฏิบัติมี
ความหลากหลาย ใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู ที่
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะรอบ
ดาน ทั้งดานวิชาการ ทักษะการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘
C) ตามเปาหมายของโรงเรียน 
1.3.2 ริเริ่ม พัฒนา รูปแบบการ
เรียนรู วิธีสอน และเทคนิคการ
สอนในแผนการจัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปที่ 
1 เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา 
ทักษะทางภาษาของผูเรียน 
   -ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2564 
ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบการเรียนรู 
on line ดวยโปรแกรม OBS ผาน
ระบบ YouTube  
   -ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 
2565 ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบ
การเรียนรู on site ดวยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู  
5 STEPS Active Learning เพือ่ฝก
ใหนักเรียนมทีักษะการคิดอยางเปน
ระบบ 

1.3.1 ผูเรียนไดเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรู 
วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 1ตรงตามกระบวนการพัฒนา
ทักษะทางภาษาและศักยภาพ
ในชวงวัยของผูเรียน 
 
1.3.2 ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบ
การเรียนรู on line ดวย
โปรแกรม OBS ผานระบบ 
YouTubeในแผนการจัดการ
เรียนรู วิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปทื่ 1 เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษาของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 รอยละ80 ของ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชา วิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปทื่ 1 ต้ังแต
รอยละ 70 ขึ้นไป 
 
 
1.3.2 รอยละ 80 ของ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปทื่ 1 ต้ังแต
รอยละ 70 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตามมาตรฐาน

ตําแหนง 

งาน (Tasks) 

    ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบ 

การประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่คาดหวัง

ใหเกิดขึ้น กับผูเรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มากขึ้น

หรือผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

1..3.3 นิเทศการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา เปนแบบอยางที่ดีและ
ใหคําแนะนําดานกลยุทธในการ
จัดการเรียนรูเผยแพรการจัด
กิจกรรม/ทาง กลุม 

1.3.3 ผูเรียนไดเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรู 
วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาป
ที่ 1ตรงตามกระบวนการพัฒนา
ทักษะทางภาษาและศักยภาพ
ในชวงวัยของผูเรียน 

13.3 รอยละ80 ของ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชา วิทยาศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปทื่ 1 ต้ังแต
รอยละ 70 ขึ้นไป 
 
 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มากขึ้น

หรือผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรด

ระบุ) 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.4 สรางและหรือ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี และแหลง

เรียนรูที่สอดคลองกับ

กิจกรรมการเรยีนรูให

ผูเรียนมีทักษะการคิด

และการสราง

นวัตกรรมได 

1.4.1 .ริเริ่มและพัฒนาสรางและ

พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการ ศึกษาและแหลงเรียนรู
นําไปใชในการจัดการเรียนรู
เหมาะสม กับผูเรียน สอดคลอง
กับเน้ือหาสาระมาตรฐานการ
เรียนรู สื่อการเรียนรูชุดสียงและ

อวัยวะของฉัน  ประกอบ ดวย 

สื่อครูคือ หนังสือเรียนวิชา

วิทยาศาสตร การทดลอง เกม

ภาพตัดตอ สวนประกอบของพืช 

อวัยวะภายนอกและภายใน เพ่ือ

1.4.1ผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อ

การเรียนรูชุดชุดสียงและอวัยวะ

ของฉัน  ประกอบ ดวย สื่อครู

คือ หนังสือเรียนวิชา

วิทยาศาสตร การทดลอง เกม

ภาพตัดตอ สวนประกอบของ

พืช อวัยวะภายนอกและภายใน 

เพ่ือพัฒนา ทักษะทางภาษาของ

ผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนา

ทักษะทางวิทยาศาสตรไดตอไป 

 
 

1.4.1 รอยละ 80 ของ

ผูเรียน มผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ต้ังแต

รอยละ 70 ขึ้นไป 
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นําไปใชในการพัฒนาทักษะทาง

วิทยาศาสตรไดตอไป 

           1.4.2 ริเริ่มพัฒนาแหลง

เรียนรูภายในหองเรียน เชน ปาย

นิเทศความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

ปายแสดงผลงานของนักเรียน  

และสื่อการเรียนการสอน เพ่ือ

พัฒนาทักษะทางการคิดรวบยอด

ของผูเรียน ตามตัวช้ีวัดหรือผล

การเรียนรูและจุดประสงคการ
เรียนรู 
 

 
 

1.4.2.ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลง

เรียนรูภายในหองเรียน เชน 

ปายนิเทศความรูเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร ปายแสดงผลงาน

ของนักเรียน  และสื่อการเรียน

การสอน เพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางการคิดรวบยอดของผูเรียน 

ตามตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.4.2 รอยละ 80 ของ

ผูเรียน มผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ต้ังแต

รอยละ 70 ขึ้นไป 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.5 วัดและประเมินผล

การเรียนรูดวยวิธีการที่

หลากหลายเหมาะสม

และสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูให

ผูเรียนพัฒนาการ

เรียนรูอยางตอเน่ือง 

  1.5.1 ริเริ่ม พัฒนา เครื่องมือวัด

และประเมินผลการเรียนรูอยาง

หลากหลายเหมาะสม และ

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด และหรือผลการเรียนรู
และจุดประสงคการเรียนรู ตาม

แผนการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 

1 ดังน้ี 

   -ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 

2564 รูปแบบการเรียนรู on 

line ใชเครื่องมือในการทดสอบ 
คือ แบบฝกหัดและใบงาน

แบบทดสอบ On hand  

แบบทดสอบ On line และ

ผลงานนักเรียน 
   -ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 
2565 ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบ
การเรียนรู on site ใชเครื่องมือ
ในการทดสอบ คือ แบบทดสอบ
ทักษะการฟง การสัมภาษณ การ
สังเกตการปฏิบัติจริง และผลงาน
นักเรียน 
 1.5.2. ใหคําแนะนําดานการวัด

และประเมินผลเปนแบบอยางที่
ดี/เผยแพรการจัดกิจกรรม/ระดับ
สายช้ันประถมศึกษาปที่ 1 /ทาง
กลุมเครือขายจตุรมิตรลาดยาว 

1.5.1.ผูเรียน ไดรับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูที่

หลากหลายเหมาะสม และ

สอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวช้ีวัด และหรือผลการ
เรียนรูและจุดประสงคการ
เรียนรู ตามแผนการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ดังน้ี 

   -ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 

2564 รูปแบบการเรียนรู on 

line ใชเครื่องมือในการทดสอบ 
คือ แบบฝกหัดและใบงาน

แบบทดสอบ On hand  

แบบทดสอบ On line และ

ผลงานนักเรียน 
   -ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 
2565 ผูเรียน ไดเรียนรู รูปแบบ
การเรียนรู on site ใชเครื่องมือ
ในการทดสอบ คือ แบบทดสอบ
ทักษะการฟง การสัมภาษณ 
การสังเกตการปฏิบัติจริง และ
ผลงานนักเรียน 
1.5.2.ผูเรียน ไดรับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูที่

หลากหลายเหมาะสม และ

สอดคลองกับมาตรฐานการ

1.5.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียน มผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 

ต้ังแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2รอยละ 80 ของ

ผูเรียน มผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร ช้ัน
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 เรียนรู ตัวช้ีวัด และหรือผลการ
เรียนรูและจุดประสงค 

ประถมศึกษาปที่ 1 

ต้ังแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.6 ศึกษาวิเคราะห 

สังเคราะห และหรือ

วิจัยเพ่ือแกปญหาหรือ

พัฒนาการเรียนรูที่

สงผลตอคุณภาพ

ผูเรียน 

 1.6.1 ริเริ่ม พัฒนา รายงานวิจัย

ในช้ันเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จาก

การศึกษาวิเคราะห สังเคราะห 

ผลการเรียนของนักเรียน และ

พัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือแกไข

ปญหาในการเรียนรูของนักเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 และนําไปสู

กระบวนการแกปญหาดวยการ

วิจัยและพัฒนา โดยใชวิธีการที่

ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาและความตองการจําเปน 
 

1.6.1.ผูเรียนไดรับการพัฒนา

ตามกระบวนการวิจัยและ

พัฒนาที่ครูผูสอนนํามาใชใน

การแกไขปญหาการพัฒนา

ทักษะกระบวนการของผูเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 

1.6.1.ผูเรียน

กลุมเปาหมาย มีทักษะ

ทางภาษา รายวิชา

วิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 

สูงขึ้น 

ลักษณะงานทีป่ฏิบติั

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

 

 

 



PA 1/ส 

 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.7 จัดบรรยากาศที่

สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนใหเกิด

กระบวนการคิดทักษะ

ชีวิต ทักษะการทํางาน 

ทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม ทักษะดาน

สารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี 

 1.7.1 ริเริ่ม พัฒนาวัสดุ อุปกรณ

ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

 -ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 264 

ในการสอนรูปแบบ On line ดังน้ี 

สัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

คอมพิวเตอร   ไมโครโฟน กลอง

ถายทอดสด   กลอง Top view 

และชุดไฟ LED โดยจัด

บรรยากาศในการถายทอดสดการ

เรียนการสอน On lineรายวิชา

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 

1 ใหมีประสิทธิภาพ(สัญญาณดี 

ภาพคมชัด เสียงชัดเจน) 

 -ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2565 ในรูปแบบการสอน on 

site มีการจัดบรรยากาศที่พัฒนา

ทักษะทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนผานเพลง เกม กิจกรรม

การเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึง

การใหรางวัลและการชมเชย ทั้ง

รายบุคคลและรายกลุม  ผูเรยีนมี

สวนรวมอยางสรางสรรคในการ
จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรยีนเกิดกระบวนการ
คิด มีทักษะชีวิต ทักษะการ
ทํางานและทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑  ตามเปาหมายของโรงเรียน  
 

1.7.1.ผูเรียนไดเรียนรูจากการ

จัดบรรยากาศหองเรียน On 

line เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถโตตอบกับครุผูสอนได

ตลอดระยะเวลาการเรียน 

สงผลใหผูเรียนมีความสุขในการ

เรียนรู 

    - ผูเรียนมสีวนรวมอยาง
สรางสรรคในการจัด
สภาพแวดลอม บรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรู มีความ
ปลอดภัยและมีความสุข เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรยีนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางานและทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑  ตามเปาหมาย
ของโรงเรียน 

1.7.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียน ไดเขาเรียนใน

การเรียนการสอน On 

lineทั้งในขณะเวลา

ถายทอดทอดสดและดู

ยอนหลัง มีความพึง

พอใจในการจดั

บรรยากาศหองเรียนOn 

line/- ผูเรียนมีสวนรวม

อยางสรางสรรคในการ
จัดสภาพแวดลอม 
บรรยากาศที่เอ้ือตอการ
เรียนรู มีความปลอดภัย
และมีความสขุ เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรยีนเกิด 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 1 ดานการ

จัดการเรียนการสอน 

1.8 การอบรมพัฒนา

คุณลักษณะทีดี่ของ

ผูเรียน 

1.8.1 ริเริ่ม พัฒนา การสราง

ขอตกลงรวมกันในหองเรียนอยาง

งายๆ .และกิจกรรมการเสริมแรง 

(มอบสต๊ิกเกอร) เพ่ือใหการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 เปนสวนหน่ึง

ในการสรางเสริมคุณลักษณะที่ดี

ของผูเรียน และอบรมบมนิสยัให

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค 
คานิยมที่ดีงาม ปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
/ เสริมแรงใหผูเรียนมีความมัน่ใจ 

ในการพัฒนาตนเองเต็ม ตาม
ศักยภาพ 
 

1.8.1.ผูเรียน ไดรับการพัฒนา

ตามขอตกลงรวมกันใน

หองเรียนอยางงายๆ .และ

กิจกรรมการเสริมแรง (มอบ

สต๊ิกเกอร) เพ่ือใหการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาป

ที่ 1 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะทีดี่

ของผูเรียน(ใฝเรียนรู) 

 

 

1.8.1รอยละ 80 ของ

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดี 

ในวิชาวิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 2 การสงเสริม

และสนับสนนุการ

เรียนรู 

2.1 จัดทําขอมูล

สารสนเทศของผูเรียน

และรายวิชา เพ่ือใชใน

การสงเสริมสนับสนุน

การเรียนรูและพัฒนา

ผูเรียน 

 2.1.1 ริเริ่ม พัฒนาการเก็บขอมูล

สารสนเทศของผูเรียนและ

เอกสารประจําช้ันเรียนหรือ 
ประจําวิชาอยางเปนระบบ 
ถูกตองและเปนปจจุบัน รายวิชา

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 

1 เพ่ือใชในการสงเสริมสนับสนุน

การเรียนรูในรายวิชา แกไข

ปญหา และพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ในการเสริมสรางและพัฒนา
ผูเรียน ใหคําปรึกษาแกครใูนใน
ระดับสายช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
เปนแบบอยางที่ดีและให
คําปรึกษากับผูอ่ืนได 

 

2.1.1.ผูเรียน ไดรับการกํากับ 

ติดตามจากครูผูสอนจากแบบ

รายงานขอมูลสารสนเทศของ

ผูเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 

2.1.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับการกํากับ 

ติดตามจากครูผูสอน 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 2 การสงเสริม

และสนับสนนุการ

เรียนรู 

 2.2.1 ริเริ่ม พัฒนาขอมูล

นักเรียนรายบุคคลดวยการเยี่ยม

บาน การพบปะกับผูปกครองใน

2.2.1.ผูเรียน ไดรับการกํากับ 

ติดตามจากครูผูสอนจากแบบ

รายงานขอมูลกรณีศึกษา

2.2.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับการกํากับ 
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2.2 ดําเนินการตาม

ระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนโดยใชขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับ

ผูเรียนรายบุคคล และ

ประสานความรวมมือ

กับผูมีสวนเกี่ยวของ

เพ่ือพัฒนาและ

แกปญหาผูเรียน 

การรับ-สงนักเรียน และระบบ 

Application line ประจําหอง

หองเรียนเพ่ือใช ในการประสาน

ความรวมมือกับผูปกครองในการ

ดูแลชวยเหลือในประเด็นปญหา

ตางๆทั้งการเรียน ครอบครัว และ

การดําเนินชีวิต รวบรวมขอมูล 

วิเคราะห สังเคราะห จัดทําและ
ใชสารสนเทศ ของผูเรียนใน
ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน และ
จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวย
วิธีการที่ หลากหลายในการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน เปนแบบอยางที่
ดีและใหคําปรกึษากับผูอ่ืน 

รายบุคคล ดวย ระบบ 

Application line ประจําหอง

หองเรียน ตามระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียน 

ติดตาม ระบบดูแล

ชวยเหลือผูเรียน 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามมาตรฐาน

ตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 2 การสงเสริม

และสนับสนนุการ

เรียนรู 

2.3 รวมปฏิบัติงานทาง

วิชาการ และงานอ่ืนๆ 

ของสถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 2.3.1 ปฏิบัติงานตามคําสั่ง ของ

ผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน

วิชาการและงานอ่ืนๆของ

สถานศึกษา เชน งานวัน

ภาษาไทย งานวันวิทยาศาสตร 

และ กิจกรรม English Camp 

วันสุนทรภู กิจกรรมโลกวิชาการ

ของสายช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 2.3.2 การปฏิบัติงานวิชาการ 

ระดับสายช้ันประถมศึกษาปที่ 1
ของสถานศึกษา จัดทํา
ตารางสอนและตารางเรียนของ

2.3.1.ผูเรียน ไดรับการพัฒนา

ทักษะดานวิชาการและงาน

บริการอ่ืนๆของสถานศึกษาเชน 

งานวันภาษาไทย งานวัน

วิทยาศาสตร และ กิจกรรม 

English Camp วันสุนทรภู 

กิจกรรมโลกวิชาการของสายช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 

2.3.2.ผูเรียน ไดรับการเรียนรู

ทักษะดานวิชาการเพ่ือให

สอดคลองกับรายวิชา 

2.3.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทักษะทางวิชาการและ

งานบริการอ่ืนๆของ

สถานศึกษา 

 

 

 

2.3.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับการไดรับ

การเรียนรูทักษะดาน
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ระดับสายช้ัน  เปนผูตรวจสอบ
การเงินรานคาของโรงเรียน เปน
หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปที่ 
1 เปนแบบอยางที่ดีและให
คําปรึกษากับผูอ่ืนไดเผยแพรการ
จัดกิจกรรม ในระดับสายช้ันของ
ตนเองและสายช้ันอ่ืน 
 

วิชาการเพ่ือใหสอดคลอง

กับรายวิชา 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 2 การสงเสริม

และสนับสนนุการ

เรียนรู 

2.4 ประสานความ

รวมมือกับภาคี

เครือขาย และหรือ

สถานประกอบการเพ่ือ

รวมพัฒนาผูเรียน 

 2.4.1 ปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายในการประสานความ

รวมมือระหวางสถานศึกษาและ

ผูปกครองและระบบ 

Application line ประจําหอง

หองเรียน จัดทํากลุมไลน

ผูปกครองในช้ันประถมศึกษาปที่ 
1/1 จัดทําเอกสารเผยแพร
กิจกรรม และเพ่ือประสานความ
รวมมือกับผูปกครองภาคี
เครือขาย 
 2.4.2 ปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายการเปนภาคีเครือขาย

กับหนวย งานภายนอก เชน 

หนวยงานสาธารณสุข และ

โรงพยาบาลลาดยาว สาธารณสุข

อําเภอลาดยาวเกี่ยวกับมาตรการ

ดูแลปองกันโรคติดตอเช้ือไวรัสโค

2.4.1.ผูเรียนไดรับการดูแลให

คําแนะนําจากการประสาน

ความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาและผูปกครองผาน

เครือขายผูปกครองหองเรียน 

 

 

 

 

 

2.4.2.ผูเรียนไดรับการดูแลให

คําปรึกษานํานําจากการ

ประสานความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาและหนวยงาน

สาธารณสุขอําเภอลาดยาว

เพ่ือใหผูเรียนมมีาตรการรักษา

ความปลอดภัยในการดูแล

2.4.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับคําปรึกษา 

แนะนํา จากการ

ประสานความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาและ

ผูปกครอง 

 

 

 

 

2.4.2.รอยละ 80 ของ

ผูเรียน ไดรับความรู

คําปรึกษา แนะนํา จาก

การประสานความ

รวมมือระหวาง

สถานศึกษาและ

สาธารณสุขอําเภอ 
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โรนา โรคมือเทาปาก และ

โรคติดตออ่ืนๆ / สถานีตํารวจ

อําเภอลาดยาวมาชวยอํานวย

ความสะดวกเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของผูปกครองและ

นักเรียน / ธนาคาร ธกส.เกี่ยวกับ

การออมและฝากเงินของเด็ก

นักเรียน 

 

ตนเองตอการปองกันโรคไวรัส

โคโรนา 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามาตรฐานตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 3. ดานการ

พัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ 

3.1 พัฒนาตนเองอยาง

เปนระบบและตอเน่ือง 

เพ่ือใหมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

การศึกษา สมรรถนะ

วิชาชีพครู ความรอบรู

3.1.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาจาก

ครูผูสอนทีผ่านการศึกษาหา

ความรูและการอบรมจากทั้ง

หนวยงานภายใน

กระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานภายนอก  

3.1.1.ผูเรียนไดรับการพัฒนา

จากครูผูสอนทีผ่านการศึกษา

หาความรูและการอบรมจากทั้ง

หนวยงานภายใน

กระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานภายนอก 

3.1.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทักษะวิชาการและงาน

บริการอ่ืนๆของ

สถานศึกษา 
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ในเน้ือหาและวิชาที่

สอน 

ลักษณะงานทปีฏิบัติ

ตามมาตรฐาน

ตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 3. ดานการ

พัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ 

3.2 มีสวนรวมและเปน

ผูนําในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู 

3.2.1.ริเริ่ม พัฒนา แบบบันทึก

การเขารวมกิจกรรมชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) สาย

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูและสะทอนผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู

ในกลุม มาพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2564 

และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา

2565 

 

 

3.2.1.ผูเรียน ไดรับการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนจาก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน 

3.2.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับการพัฒนา

ทักษะทางวิชาการและ

งานบริการอ่ืนๆของ

สถานศึกษา 
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ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ

ตามมาตรฐาน

ตําแหนง 

งาน (Tasks) 

ที่จะดําเนินการพัฒนาตาม

ขอตกลง ใน 1 รอบการประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ (Outcomes)  

ของงานตามขอตกลง ที่

คาดหวังใหเกิดขึ้น กับผูเรียน 

(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  

ที่จะเกดิขึ้นกับผูเรียน  

ที่แสดงใหเห็นถงึการ 

เปล่ียนแปลงไปในทาง ที่ดี

ขึ้นหรอืมีการพฒันา มาก

ขึ้นหรอืผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

ดานที่ 3. ดานการ

พัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ 

3.3 นําความรู 

ความสามารถและ

ทักษะที่ไดจากการ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน รวมถึงการ

พัฒนานวัตกรรมการ

จัดการ เรียนรู 

 

 

 

 

3.3.1.ริเริ่ม พฒันา แบบรายงาน

ผลการเขารวมการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพในการนําความรูที่

ไดรับจากการอบรมในดานตางๆ

มานําเสนอ อภิปราย และคดิ

วิเคราะหในการนําความรูที่ไดรับ

มาพัฒนาวิชาการและงานอ่ืนๆ

ของสถานศึกษา 

 

 

 

3.3.1.ผูเรียนไดรับองคความรูที่

ไดรับจากการพัฒนาตนเองของ

คุณครู นําความรูที่ไดรับจาก

การอบรมในดานตางๆมา

นําเสนอ อภิปราย และคิด

วิเคราะห 

 

 

 

3.3.1.รอยละ 80 ของ

ผูเรียนไดรับองคความรู

จากการพัฒนาในดาน

ตางๆมานําเสนอ 

อภิปราย และคิด

วิเคราะห 
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สวนที่ 2 ขอตกลงในการพฒันางานทีเ่ปนประเด็นทาทายในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

ประเด็นทาทาย เรื่อง การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใช สื่อกาเรียนรู เรื่อง การเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและภายใน การ

เจริญเติบโตพชืและสัตว  สวนประกอบของพืช 
 

1. สภาพปญหาการจัดการเรียนรูและคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
จากการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

และผลการเรียนในปที่ผานมา  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อยู ในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะในเรื่องการเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและใน การเจริญเติบโตพืชและสัตว  สวนประกอบ
ของพืช มีผลสมัฤทธ์ิอยูในระดับตํ่าทั้งน้ี จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นขาพเจาจึงปรับประยุกตใชเทคโนโลยีโดยใช 
สื่อการเรียนรูเรื่องการเกิดเสียงเพ่ือแกปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเกิดเสียงและ/อวัยวะภายนอก
และใน การเจริญเติบโตพืชและสัตว  สวนประกอบของพืช ชวยใหนักเรียนเกิดการ เรียนรูไดดีและสามารถ
ทบทวนบทเรียนได 

2. วิธีการดําเนินการใหบรรลผุล 
- การวางแผน (Plan)  
1. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรรายช้ันวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือ 

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  
2. ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 

1  เรื่อง การเกิดเสียง /อวัยวะภายนอกและใน /พืชและสตัว 
3. จัดทํา สื่อการเรียนรู เรื่อง การเกิดเสียง ในชุด สเต็มศึกษาปที่ 1 /อวัยวะภายนอกและภายใน การ

เจริญเติบโตพืช สวนประกอบของพืช และสัตว 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ สื่อการเรียนรู เรื่อง การเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและใน 

การเจริญเติบโตพืชและสัตว  จิ๊กซอสวนประกอบของพืช 
5. ปรับปรุง/พัฒนา สื่อการเรียนรู เรื่อง การเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและใน การเจริญเติบโตพืชและ

สัตว  สวนประกอบของพืช 
- การปฏิบัติ (Do) สื่อการเรียนรู เรื่อง การเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและใน การเจริญเติบโตพืชและ

สัตว  จิ๊กซอสวนประกอบของพืชไปจัดการเรียนรูกับกลุมเปาหมาย  
- การตรวจสอบ (Check)  
1. ศึกษาประสิทธิผลของ สื่อการเรียนรู เรื่อง การเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและใน การเจริญเติบโต

พืชและสัตว  สวนประกอบของพืช 
2. ศึกษาขอมูลตอบกลับของผูเรียน ตอกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช สื่อการเรียนรู เรื่อง การเกิด

เสียง/อวัยวะภายนอกและใน การเจริญเติบโตพืชและสัตว  จิ๊กซอสวนประกอบของพืช 
- การปรับปรุงแกไข (Act) ปรับปรุงแกไข สื่อการเรียนรู เรื่อง การเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและใน 

การเจริญเติบโตพืชและสัตว โดยนํา จิ๊กซอสวนประกอบของพืชมาใชในการทํากิจกรรม 
โดยรวบรวมขอมูลตอบกลับจากผูเรียนแลวนําประเด็นดังกลาวเขาสูวง PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล

และแนวทางการพัฒนาตามประเด็น 
3. ผลลัพธการพัฒนาที่คาดหวัง 
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  3.1 เชิงปริมาณ 
นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากการเรียนการสอนโดยใช สื่อการเรียนรู 

เรื่อง การเกิดเสียง/อวัยวะภายนอกและใน การเจริญเติบโตพืชและสัตว  สวนประกอบของพืช 
 
 
  3.2 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 

ลงช่ือ................................................................... 
               (นายคําดี  ขุนดารา) 

 ตําแหนง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

          ผูจัดทาํขอตกลงในการพัฒนางาน 

         ................/.............../................... 

ความเหน็ของผูอํานวยการสถานศึกษา 

( ) เห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน 

( ) ไมเห็นชอบใหเปนขอตกลงในการพัฒนางาน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปแกไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังน้ี 

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

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

 

 

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

            (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

                                                                  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

                      ................/.............../................... 

 

 


