
  PA 1/ส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PA 1/ส 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคมพ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

ผู้จัดท ำข้อตกลง  
ชื่อ นางสมพงษ์   นามสกุล สนธิพัก  ต าแหน่งคร ู วิทยฐานะครูช านาญการ  

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  

รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 อัตราเงินเดือน  32,720  บาท  

ประเภทห้องเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)  

      ห้องเรียนวิชำสำมัญหรือวิชำพื้นฐำน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ซึ่ง
เป็นต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1  ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

1. ภำระงำน จะมีภำระงำนเป็นไปตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
          1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน       รวมจ านวน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาภาษาไทย    ป.1/4    จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์

      กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาคณิตศาสตร์  ป.1/4    จ านวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห ์
  การประชุม PLC สายชั้นป. 1                         จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (งานงบประมาณ)     จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     จ านวน 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น                          จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้าน 
ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

 
 



  PA 1/ส 
 

ตอนที่ 1  งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู  

2. งานทีจ่ะปฏิบตัิตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานทีจ่ะปฏิบตัิในแต่ละด้าน 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำน

ต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้

เกิดข้ึน กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนา มาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
1.2 ปฏิบัติการสอนโดย
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะ
ตามหลักสูตร 

 
 
1.ริเริ่มพัฒนา โครงสร้าง
รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ตาม หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
2. ริเริ่มพัฒนา หน่วยการ
เรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการคิดแก้ปัญหา 
 

 
 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม โครงสร้าง
รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เน้นพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม หน่วยการ
เรียนรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์และ
ศักยภาพในช่วงวัยของผู้เรียน 

 
 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตาม โครงสร้าง
รายวิชา ที่เน้น พัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตาม  หน่วยการ
เรียนรู้ รายวิชา 
คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
1.3 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียน ได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ ได้
เรียนรู้และท างาน
ร่วมกัน 

 
 
1.ริเริ่ม พัฒนา แผนการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีทื่ 1 เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาทักษะการ
คิดแกโ้จทย์ปัญหาของผู้เรียน 
 
 
 

 
 
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ตรงตาม
กระบวนการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ตามศักยภาพในช่วงวัย
ผู้เรียน 
 
 

 
 
1. ร้อยละ80 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาทางการ
เรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีทื่ 1
สูงขึ้น และผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำน

ต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่คาดหวังให้

เกิดข้ึน กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนา มาก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 
 
 
2 ริเริ่ม พัฒนา รูปแบบการ
เรียนรู้ วิธีสอน และเทคนิคการ
สอนในแผนการจัดการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีทื่ 1 เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ทักษะการคิดแก้โจทย์ปัญหา
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ผู้เรียน ได้เรียนรู้ รูปแบบการ
เรียนรู้ online ด้วยโปรแกรม 
Open Broadcaster Software 
(OBS) ผ่านระบบ YouTubeใน
แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีทื่ 1 เพ่ือทักษะ
การคิดแกโ้จทย์ปัญหาของผู้เรียน
ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564 
 
 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้เรียน ได้เรียนรู้ รูปแบบ on site
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
CO - 5 STEPS แบบการเรียนรู้เชิง
รุกแบบรวมพลัง 
 
 
 
 

 
 
2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีทื่ 1 สูงขึ้น 
และมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โ                           
ปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงไป
ในทาง ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา มากข้ึน
หรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดและการสร้าง
นวัตกรรมได้ 

 
 
1.ริเริ่มพัฒนา สื่อ
ออนไลน์ประกอบการ
เรียนการสอนวิชา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ 
รูปแบบการเรียนรู้ on 
line  ด้วยการท าสื่อ
เกี่ยวโจทย์ปัญหาให้
นักเรียนร่วมกันวางแผน
อย่างหลากหลาย ใน
แผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะการคิดแก้
โจทย์ปัญหาของผู้เรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 
 
2. ริเริ่มพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในห้องเรียน
ป้ายนิเทศความรู้
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และ
ชั้นวางหนังสือ เพื่อ
พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
 
 
 

 
 
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อ
แก้โจทย์ปัญหา
ประกอบการเรียนการ
สอนวิชางาน
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหา
ของผู้เรียน ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน 

 
 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
สูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ดีขึ้นเป็นที่พอใจ 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดี
ขึ้นหรือมีการพัฒนา มากขึ้น
หรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรด
ระบ)ุ 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
1.5 วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
1.ริเริ่มพัฒนา เครื่องมือ
วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ตรงตาม
จุดมุ่งหมายและมีความ
หลากหลาย ประกอบการ
เรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 รูปแบบการเรียนรู้
On Line ใช้เครื่องมือใน
การทดสอบ คือ
แบบฝึกหัด และใบงาน 
- แบบทดสอบ On hand 

- แบบทดสอบ Online 

- แบบฝึกหัดและใบงาน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
 

 
 
1.ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะ
การท างาน มีความรู้ความ
เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์จาก
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลจากเรียนรู้
ประกอบการเรียนการ
สอน ในแผนการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่าง
หลากหลาย 

 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
และมีความพึงพอใจต่อการ
วัดและความพึงพอใจต่อการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลง
ไปในทาง ที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบ)ุ 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
 
1.ริเริ่มพัฒนา รายงาน
วิจัยในชั้นเรียน 
รายวิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการวิจัย
และพัฒนาจาก
การศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บันทึก
สรุปผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประจ าหน่วย
การเรียนรู้และบันทึก
ผลหลังการสอนเพื่อ
สะท้อนปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์และน าสู่
กระบวนการแก้ปัญหา
ด้วยการวิจัยและพัฒนา 
 - ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้
รูปแบบ on site ใช้
เครื่องมือในการทดสอบ 
คือ แบบทดสอบ จาก
ชิ้นงาน ใบงาน และ
สมุด โดยสังเกตการ
ปฎิบัติจริงของนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

 
 
1.ผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
ตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาที่ครูผู้สอนน ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาด้านทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ของผู้เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
 
1.ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียน มีความรู้
ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ มี
ทักษะการท างาน มีทักษะพื้นฐาน
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
 
1.7 จัดบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิด
กระบวนการคิดทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน 
ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี 

 

 

1.ริเริ่มพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอน  

 -  ภาคเรียน                                                                                                                                              
Online ดังนี้ 

- สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

- คอมพิวเตอร์ 

- ไมโครโฟน 

- กล้องถ่ายทอดสด 

- กล้อง Top view 

- ชุดไฟ LED 

โดยจัดบรรยากาศในการ
ถ่ายทอดสดการเรียนการสอน 
Online รายวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม
ตารางเรียน Online ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564ให้มี
ประสิทธิภาพ(สัญญาณดี  

ภาพคมชัด เสียงชัดเจน) 

 

 
 
 
1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนใน
รูปแบบ Onlineเพ่ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถโต้ตอบ
กับครูผู้สอนได้ตลอด
ระยะเวลาในการเรียนส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ 

 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ได้
เข้าเรียนในการเรียนการสอน 
Online ทั้งในขณะเวลา
ถ่ายทอดสดและดูย้อนหลัง มี
ความพึงพอใจในการจัด
บรรยากาศห้องเรียน    
Online 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
1.8 การอบรมพัฒนา
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

 
 
1.ริเริ่มพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมข้อตกลงร่วมกัน
เพ่ือทักษะคณิตศาสตร์
เพ่ือการเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะการคิดแก้
โจทย์ปัญหา รายวิชา
คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
เป็นการเสริมแรง
(มอบสต็กเกอร์ติดที่
บอร์ด เพ่ือเสริมแรง
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียนผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนากิจกรรมส่งเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์เพ่ือ
การเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะการคิดแก้โจทย์
ปัญหา รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่
ดีของผู้เรียน 
(ใฝ่เรียนรู้ และการมุ่งม่ัน
ในการท างาน) 

 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดี ในวิชา 
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 
2.1 จัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา เพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ด าเนินการติดตาม 
ระบบดูแลช่วยเกลือ
นักเรียน โดยใช้ข้อมูล
สาระสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้อง
เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียน 

 
 
 
1.ริเริ่มพัฒนา แบบ
รายงานข้อมูล(ผลการ
ทดสอบย่อย) ในการแก้
โจทย์ปัญหาสารสนเทศ
ของผู้เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
เพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ใน
รายวิชา แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
2. ริเริ่ม พัฒนาข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลด้วย
การเยี่ยมบ้าน การ
พบปะกับผู้ปกครองใน
การรับ – ส่ง นักเรียน 
และระบบ Application 
line ประจ าห้องเรียน
เพ่ือใช้ในการประสาน
ดูแลช่วยเหลือใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้ง
การเรียน ครอบครัว 
และการด าเนินชีวิต 

 
 
 
1.ผู้เรียน ได้รับการก ากับ 
ติดตาม จากครูผู้สอน
จากแบบรายงานข้อมูล
(ทดสอบย่อย)
สารสนเทศของผู้เรียน
รายวิชา คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้เรียน ได้รับการ
ก ากับติตามจากครูผู้สอน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการก ากับ ติดตาม
จากครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการก ากับ 
ติดตาม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 
2.2 ด าเนินการตาม
ระบบ ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือกับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียน 

 
 
 
1.ริเริ่มพัฒนา แบบ
รายงานข้อมูล
กรณีศึกษารายบุคคล
ด้วย ระบบ 
Application line 
ประจ าห้องเรียน 
 เพ่ือใช้ในการประสาน
ความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้
กับระบบดูแลช่วยเหลือ
ในประเดน็ปัญหาต่างๆ
ทั้งการเรียน ครอบครัว
และการด าเนินชีวิต 
 
 
 

 
 
 
1.ผู้เรียน ได้รับการก ากับ 
ติดตาม จากครูผู้สอน
จากแบบรายงานข้อมูล
กรณีศึกษารายบุคคล 
ด้วย ระบบ 
Application line 
ประจ าห้องเรียน ตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับการก ากับ ติดตาม 
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 
2.3 ร่วมปฏิบัติงานทาง
วิชาการ และงานอ่ืนๆ 
ของสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 
 
1.ปฏิบัติงานตามค าสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับงานวิชาการและ
งานอ่ืนๆของสถานศึกษา
เช่น งานวันภาษาไทย 
งานวันวิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและงานบริการ
อ่ืนๆของสถานศึกษา 

 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และงานบริการอื่นๆจาก
สถานศึกษา 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 2 กำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 
2.4 ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการเพ่ือ
ร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครองด้วยการ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน 
 
 
 
2.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการเป็น
ภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ลาดยาว เกี่ยวกับมาตรการดูแล ป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยมาตรการ
ดังนี้ 
- การให้ความรู้แก่คณะครูเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นาและเตรียมแผนเผชิญเหตุ 
- การให้บริการฉีดวัคซีนแก่คณะครูและ
นักเรียนที่มีอายุครบ 12ปี 
- การให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
(ATK)แก่คณะครูครบร้อยละ 100 และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความ
ประสงค์จะมาเรียน Onsite  
 

 
 
 
1.ผู้เรียน ได้รับการดูแลให้
ค าปรึกษา แนะน าจากการ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครอง
ผ่านเครือข่ายผู้ปกครอง
ห้องเรียน 
 
2. ผู้เรียนได้รับการดูแลให้
ค าปรึกษา จากการประสาน
ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและหน่วยงาน
สาธารณสุขอ าเภอลาดยาว
เพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในการดูแล
ตนเองต่อการป้องกันโรคไวรัส
โคโรนา และโรคมือเท้าปาก 
และโรคติดต่ออ่ืน ๆ 

 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน ครูผู้สอน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน ได้รับค าปรึกษา 
แนะน า จากการ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา
และสาธารณสุขอ าเภอ 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 3. ด้ำนกำร
พัฒนำตนเองและพัฒนำ
วิชำชีพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครู ความรอบรู้ใน
เนื้อหาและวิชาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ริเริ่ม พัฒนา ตนเอง
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง การศึกษาหา
ความรู้และเข้ารับการ
อบรม จากทั้งหน่วยงาน
ภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานภายนอก 
 

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
จากครูผู้สอนที่ผ่าน
การศึกษาหาความรู้และ
การอบรมจากท้ัง
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานภายนอก 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะวิชาการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 3. ด้ำนกำร
พัฒนำตนเองและ
พัฒนำวิชำชีพ 
3.2 มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
1.ริเริ่ม พัฒนา แบบ
บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูและผู้อ านวยการ
โรงเรียนในกลุ่ม (PLC) 
มาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.ผู้เรียน ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนจาก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลง ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่
ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้ำนที่ 3. ด้ำนกำร
พัฒนำตนเองและ
พัฒนำวิชำชีพ 
3.3 น าความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการ เรียนรู้ 
 

 
 
 
1.ริเริ่มพัฒนา แบบ
รายงานผลการเข้าร่วม
การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพในการน าความรู้
ที่ได้รับจากการอบรมใน
ด้านต่างๆมาน าเสนอ 
เผยแพร่ให้กับเพ่ือนครู
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 
 
 
1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ด้านวิชาการ
การจัดการเรียนรู้ ครูน า
องค์ความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และได้เรียนรู้ 
จากนวัตกรรมใหม่ๆจาก
ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการและงาน
บริการอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ประเด็นท้าทาย เรื่อง  การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์  (การคิดแก้โจทย์ปัญหา) 

       1.สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      วิชา คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ส าคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียนอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 
และแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่การคิดและแก้
โจทย์ปัญหานั้นเป็นเรื่องยาก เพราะต้องวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโจทย์ และในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็น ครูจึงมีแนวคิดในการผลิตสื่อ เพ่ือส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์(การคิดแก้โจทย์ปัญหา)เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสิ่งง่ายๆ ใกล้ตัวหรือในชีวิตประจ าวัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

      2. วิธีกำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุผล 

          2.1 ริเริ่มพัฒนา สื่อออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ on 
line ด้วยโปรแกรม OBS ผ่านระบบ YouTube ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 
2565 ได้ผลิตสื่อเป็นขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อ การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 

(การคิดแก้โจทย์ปัญหา)เพ่ือพัฒนาทักษะคิด แก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 

          2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 การให้  มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ (การคิดแก้โจทย์ปัญหา) โดยการใช้สื่อนักเรียนสนุกกับการเรียนรู้จักวางแผนและร่วมกันท างานเป็น 

         2.3 ติดตามวัดและประเมินผล รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบทดสอบ เรื่อง การคิด
แก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ จากสมุดแบบฝึกหัดรายบุคคล และท าชิ้นงานเป็นกลุ่ม 

       3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง 
3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
  3.1 เชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ใช้สื่อการเรียนรู้ ชุด โจทย์ปัญหา เพ่ือพัฒนา

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามตัวชี้วัดเป้าหมายข้างต้น 
  3.2 เชิงคุณภาพร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

)                                             ลงชื่อ................................................................... 

                                                                (นางสมพงษ์  สนธิพัก) 

                                                         ต าแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

                                                             ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

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



  PA 1/ส 
 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

(  )  เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(  )  ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

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

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

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

                                                       ลงชื่อ........................................................... ........ 

                                                                    (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

                                                             ต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

 

 

 


