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คำนำ 
 
 รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) จัดทำขึ้น เพ่ือนำเสนอผลลัพธ์ตามข้อตกลงในการพัฒนา
งานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ได้เสนอต่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อแสดงเจตจำนงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะที่
สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพ่ือ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะ
วิชาชีพครูและสอดคล้องกับเป้าหมายบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้
รายงานผลการดำเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับนี้ 
 
          อิศรา อาจบำรุง  
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รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

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

ผู้จัดทำข้อตกลง 
 
ชื่อ   ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา   นามสกุล   อาจบำรุง   ตำแหน่ง   ครู   วิทยฐานะ   ครูชำนาญการพิเศษ  
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
รับเงินเดือนในอันดับ    คศ. 3    อัตราเงินเดือน       36,380     บาท 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน  ตำแหน่ง        ครู       
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ   ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   
      1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน      15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   วิชาสังคมศึกษา (บูรณาการวิชาหน้าที่พลเมือง) รหัสวิชา ส16101 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน    2    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน    2    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน    2    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน    2    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน    2    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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   วิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน    1    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน    1    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน    1    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน    1    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 จำนวน    1    ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน    8  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ผลิตสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน    8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    งานฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จำนวน    3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
         โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี  จำนวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ., โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  จำนวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
ตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
- วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเร ียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว ให ้สอดคล ้องก ับหล ักส ูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  
- จัดทำตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
และจ ัดทำคำอธ ิบายรายว ิชาให ้สอดคล ้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว เพ่ือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
ตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
- ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาและ
ประวัติศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในการ
เรียนรู้ในปัจจุบันและเหมาะสมกับผู้เรียน 
- นำโมเดลการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 
Steps) มาใช ้ในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและ
วิชาประวัติศาสตร์ ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนำ
โมเดลการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้แบบ Active Leaning 
- มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในการเรียนรู้แบบ On-site และแบบ 
Online 

 

  

  
 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ 
- สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น PPT การสอนออนไลน์ 
 

 

  

  

 
 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
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งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
ตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
- ศึกษาว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลผ ู ้ เร ียนรายบ ุคคลเ พ่ือ
แก้ปัญหา  
- ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ บันทึกการเข้าเรียน 
Online และการมาเรียนแบบ Onsite  
- บันทึกผลการส่งงานของนักเรียน เพื ่อสะท้อน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการ
เร ี ยนการสอนรายว ิชาส ั งคมศ ึกษา และว ิชา
ประวัติศาสตร์ ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนำไปสู่
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 

 

 
  

1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
- จดับรรยากาศภายในชั้นเรียนที่เอ้ือและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมภายใต้
ช่วงสถานการณ์ Covid-19  
- จัดแหล่งเรียนรู้ในชั้นเรียนที่หลากหลายในการ
เรียนรู้แบบ On-site  
- จัดบรรยากาศในการถ่ายทอดสดการเรียนการสอน 
Online รายวิชาสังคมศึกษา และวิชาประวัติศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ให้มีประสิทธิภาพ  

 

  

 
 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
- อบรมบ่มนิส ัยให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น
ไทยที่ดีงาม 
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2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
ตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชา 
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน, รายวิชาสังคม
ศึกษา และวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพผู ้เร ียน จัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ผู ้เร ียนราย บุคคล แบบ ปพ. ต่างๆ และข้อมูล
รายวิชาที่สอนผ่านระบบออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 
 

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งแบบเยี่ยมตามสภาพจริงและ 
Online มีระบบ Application line ประจำห้องเรียน
เพื่อใช้ในการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยว 
ข้องเพื่อนำไปใช้กับระบบดูแลช่วยเหลือในประเด็น
ปัญหาต่างๆ ทั้งการเรียน ครอบครัว และการดำเนิน
ชีวิต 
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งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
ตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอ่ืนๆ ของ
สถานศึกษา  
- ปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  
- ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆ ของสถาน 
ศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
- ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,  
- ร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR)  
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
 

 
 

 

 

 
 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองด้วยการ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน 
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการเป็นภาคีเครือข่าย
กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานสาธารณสุข
และโรงพยาบาลลาดยาวเกี ่ยวกับมาตรการดูแล 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- จัดทำกลุ่มไลน์ผู ้ปกครอง จัดทำเอกสารเผยแพร่
กิจกรรมประสานความร่วมมือกับผู ้ปกครองภาคี
เครือข่าย  
- เป็นแบบอย่างที ่ดีและให้คำปรึกษากับผู ้อื ่นได้ ,
เผยแพร่การจัดกิจกรรมทางกลุ่ม Facebook, Line,
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
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3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
ตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
- เข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื ่องในสาขาและวิชาเหมาะสมกับระดับของ
ตนเองเพื่อนำมาพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมด้าน
การเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและ 
Online ท ั ้ ง จ า กหน ่ ว ย ง านภ าย ในกร ะทรว ง 
ศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอก 
- พัฒนาตนเองด้วยการส่งผลงานด้านทักษะวิชาการ
เข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ เพื ่อเป็นการพัฒนา
ความรู้ของตนเองอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 
 

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ระหว่างสถานศึกษา,  
- เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูในกลุ่มมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 
 

3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการ
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ 
- เข้าร่วมการอบรม/การประชุมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
แบบ On Line และแบบ On site  
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งาน (Tasks) ที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลงใน 1 รอบการประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน 
ตามข้อตกลงท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

- จัดทำแบบรายงานผลการเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง 
และวิชาชีพ 
- นำความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมในด้านต่างๆ มา
นำเสนอ อภิปราย และคิดวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาวิชาการและงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 

 
 

 
 

ส่วนที ่2 ข้อตกลงในการพฒันางานที่เป็นประเดน็ท้าทายในการพัฒนาผลลพัธก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทย โดยใช้โมเดลการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
  1. เชิงปริมาณ 
  ผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศเพ่ือนบ้านของไทย โดยใช้
โมเดลการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ
ดำเนินกิจกรรมการสอน จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565 จึงไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ได ้
  2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศเพ่ือนบ้าน
ของไทย โดยใช้โมเดลการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) สูงขึ้น และมีและมีทักษะการคิดวิเคราะห์
ในระดับมากข้ึนไป 
  2.2 ได้แผนกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศเพ่ือนบ้านของไทย โดยใช้โมเดล
การคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 5 ขั้น (GPAS 5 Steps) 
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประเทศเพื่อนบ้านของไทย 

1. แสวงหาข้อมูลรอบด้านเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ (Gathering) 
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2. คิด-วิเคราะห์-สรุปความรู้เพ่ือวางแผนเตรียมปฏิบัติ (Processing) 

 
 

3. ลงมือทำจริง แก้ปัญหาจริง เพ่ือพัฒนาหาแนวทางที่ดีที่สุด (Applying 1) 

 
 

4. สื่อสารและนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย (Applying 2) 

 

 
 

5. สร้างคุณค่าให้ผลงาน ต่อยอดประโยชน์สู่สังคม (Self-Regulating) 

 
 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง                                           ขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ขอรับการประเมิน           ลงชื่อ...........................................ผู้รับรอง 
      (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง)                                         (นางสาวชญาภา หวลหอม) 
          ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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ภาคผนวก 
 

คำสั่งโรงเรียน 

 

 
 

เกียรติบัตร 
การพัฒนาตนเอง 
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