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คำนำ 

 

 รายงานบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ.2565 ระหว่างวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที ่ได้เสนอต่อผู ้อำนวยการ

สถานศึกษาเพื่อแสดงเจตจำนงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้

สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีน

เป็นสำคัญ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคล้องกับ

เป้าหมาย บริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้

เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้รายงาน

ผลการดำเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับนี้ 

 

          กัญรินทร์  จินานิกร

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) 3 

 

 

สารบัญ 

 

เร่ือง                            หน้า 

ด้านการจัดการเรียนรู ้

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร         2 
1.2  ออกแบบการจัดการเรียนรู้         3 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้          3 

1.4 สร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้     5 

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้         6 

1.6 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้    6 

1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน       7 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน       7 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา       8 

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน       9 

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา       9 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ   9 

ด้านพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง       10 
3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ     10 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ    11 
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รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียน   อนุบาลลาดยาว   สำนักงาน   เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     2565  

รอบการประเมิน ระหว่างวันท่ี  1  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2564   ถึงวันท่ี   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2565   

ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ นางกัญรินทร์    นามสกุล  จินานิกร   ตำแหน่งครู วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 3   อัตราเงินเดือน  36,250  บาท  

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ  

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (60 คะแนน) 

1) ภาระงาน  เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  ไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ 
การจัด การเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ    ซึ่งเป็นตำแหน่งท่ีดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
   1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   
           1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน  19   ช่ัวโมง/สัปดาห์ดังนี้ 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
   รายวิชา ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   จำนวนจำนวน  5  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    รายวิชา คณิตศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน  5  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          รายวิชา วิทยาศาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    จำนวน  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           รายวิชา สังคมศึกษา   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   จำนวน  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
           รายวิชา ประวัติศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    จำนวน  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
           รายวิชา สุขศึกษา         ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1    จำนวน  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์      
           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
           รายวิชา การงานอาชีพ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1     จำนวน  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
           รายวิชา ลดเวลาเรียน (พัฒนาทักษะฯ)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
           รายวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี                  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน  1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
                        1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  5  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
            งานการศึกษาพิเศษ  จำนวน  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  งานสวัสดิการนักเรียน จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
                         1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน  3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
                         1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน     3   ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู 

1. ด้านการจัดการเรียนรู ้

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 

ข้าพเจ้าได้ ริเริ่ม พัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยจัดทำตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา และ จัดทำคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

ผลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทย  ตามนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการ

เรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา และตัวชี้วัดตรงตามสมรรถนะในหลักสูตรแต่ละช้ันปี 
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       1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

                    ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม คิดค้น การออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ร่วมกับคระครูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

จัดทำโครงสร้างรายวิชา  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ ้น เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ 

ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและ

ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ และ

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

      ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ นักเรียนได้เรียนรู้ตาม โครงสร้างรายวิชาและ หน่วยการเรียนรู้ 

วิชาภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเน้นพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน ตรงตามกระบวนการพัฒนาทักษะ

ทางภาษาและศักยภาพในช่วงวัยของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

 

 

 

ประชุมวางแผนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรแต่ละรายวิชา 
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  1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

               ข้าพเจ้าได้ ริเริ่ม พัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 รวมถึงรูปแบบการ

เรียนรู้ วิธีสอน และเทคนิคการสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน 

โดยภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้เรียน ได้เรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ on line ด้วยโปรแกรม OBS ผ่านระบบ 

YouTube  และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ผู้เรียน ได้เรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ on site ด้วยรูปแบบการจัด    

การเรียนรู้ Active Learning 

  ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ นักเรียนได้เรียนรู้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย ตรง

ตามกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและศักยภาพในช่วงวัยของ

ผู ้เร ียน คือภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู ้เร ียน ได้เร ียนรู้ 

ร ูปแบบการเร ียนร ู ้  on line ด้วยโปรแกรม  OBS ผ่านระบบ 

YouTube  

จัดทำโครงสร้างหลักสูตรแต่ละรายวิชา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

ภาพการจัดการเรียนรู้ on line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ on site ด้วยรูปแบบ

การจจัด  การเรียนรู้ Active Learning ส่งผลให้ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความแตกต่างระหว่าง

บุคคลรวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมร

รถนะสำคัญเป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

สถานศึกษา และทำให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน

การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 

 

    1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 

          ข ้าพเจ ้าได ้ดำเน ินการร ิ เร ิ ่ม ค ิดค ้น และพ ัฒนาส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับ กิจกรรมการ

เรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน และทำให้

ผู ้เร ียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้และเป็น

แบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี

และแหล่งเรียนรู้ 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู ้เร ียนได้รับ

ความรู้จากการใช้ส่ือท่ีหลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

และทันสมัย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไป

ตามค่าท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

 

 

 

 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

จัดทำสื่อ /นวัตกรรมแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
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    1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเร ิ ่ม คิดค้น และพัฒนา

รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง    

ด้วยว ิธ ีการที ่หลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ และนำผลการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียน

พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให ้ผู้เรียนได้รบัการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ

หลากหลาย สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพผู้เรียนและนำผลการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ให้สูงขึ้น และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้  

โดยในหอ้งเรียนจะมีนักเรียนท่ีเรียนเก่ง  กลาง  อ่อน  เรียนร่วมอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนท่ีมี

พัฒนาการช้า  สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข  และได้รับการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้  

ดังนั้นข้าพเจ้าได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  โดยอาศัยความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ต่อไป 

         ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู ้เร ียนได้ร ับการแก้ป ัญหาหรือพัฒนาในด้านการเรียนรู้              

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะสำคัญ เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลตามค่าเป้าหมาย

ของสถานศึกษา  

 

 

 

 

     

 

จัดการเรียนรู้  และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการศึกษา  จากน้ันรวบรมข้อมูลเพื่อให้นักเรียนได้รับบริการทางการแพทย์ต่อไป 
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  1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

            ข ้าพเจ ้าได ้ดำเน ินการร ิ เร ิ ่ม ค ิดค ้น และ

พัฒนาการจัดบรรยากาศ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ

ความแตกต่างผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไข

ปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ

การทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน

สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้และ

นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 

         ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้โดยจัดบรรยากาศในช้ันเรียน

ท่ีเอื้อและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและได้รับการส่งเสริมในด้านทักษะการคิดและการทำงาน

ร่วมกันเป็นทีม 

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความ

เป็นไทยท่ีดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการ

ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต่างของ

ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมและ

พัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 

     ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งใน

และนอกห้องเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมตามมารยาทไทยที่ดีงาม สามารถ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู ้เรียนได้รวมทั้งเป็นแบบอย่างที ่ดีของผู ้เรียน ทำให้ผู ้เรียนมีวินัยในการเข้าแถว การฟัง  การพูด           

การสื่อสารในทุกด้าน 
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2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

    2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 

ข้าพเจ้าได้ริเร่ิม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้มีข้อมูล

เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่าง

ที่ดี ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้  

1. นักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียน

และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง

ในการติดตามนักเรียนให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

จัดทำข้อมูลสารสนเทศห้องเรียนสำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล อยา่งเป็นระบบสามารถใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว  เข้าถึงง่าย 

ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียน ดำเนินการประสานนักจิตวิทยาเข้าร่วมประเมินให้การช่วยเหลือ 
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2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริ ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

                ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนแก้ปัญหาหรือพัฒนาช่วยเหลือทางด้าน

วิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสมรรถณะสำคัญของผู้เรียน 

 

 

 

 

        

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 

                ข้าพเจ้าได้ดำเนินการร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ

เป็นแบบอย่างที่ดี 

            ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และได้รับการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

 

                 

 

      

 

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ    

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

           ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือดูแลท้ังด้านวิชาการ ลักษณะ

นิสัยอันพึงประสงค์รวมทั้งสมรรถนะผู้เรียน 
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3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

      3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    

การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครู

และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

            ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

ตลอดปีงบประมาณ 2565ในสาขาวิชาต่างๆที่เหมาะสมกับระดับ

ของตนเองเพื่อนำมาพัฒนาส่ือและการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการ

สอนทั้งรูปแบบการอบรมปกติและออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมพฒันา

ด้านวิชาชีพ(PLC)นำความรู ้ที ่ได้มาสร้างสื ่อและนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน 

           ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที ่เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมท่ี

หลากหลายตามความเหมาะสมความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาใน

การเรียนได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับการพัฒนาจากสื่อนวัตกรรมการ

เรียนการสอนท่ีครูได้พัฒนาขึ้นและนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทย  รวมถึงการดูแลนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

       3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นนแบบอย่างที่ดี 

ข้าพเจ้าได้ ริเริ่ม พัฒนาแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สายช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อแลก เปล่ียนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในกลุ่มมาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู ้
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  ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ นักเรียน ได้รับการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนจาก        การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 

 

 

3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใชใ้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเป็น

แบบอย่างที่ดี 

                  ข้าพเจ้าได้ ริเริ ่ม พัฒนา แบบรายงานผลการเข้า

ร่วมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการนำความรู้ที่ได้รับจากการ

อบรมในด้านต่างๆมานำเสนอ อภิปราย และคิดวิเคราะห์ในการนำ

ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 

   ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ นักเรียนได้รับการ

พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและงานบริการอื่นๆ     เช่น การประเมิน

ข้าราชการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จากการที่ครูนำองค์

ความรู้ที ่ได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน

วิชาการและงานบริการอื่นๆ 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

     ลงช่ือ............................................................ผู้ขอรับการประเมิน 

                        (นางกัญรินทร์   จินานิกร ) 

                    ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

 

               ลงช่ือ.......................................................ผู้รับรอง 

                          (นางสาวชญาภา   หวลหอม) 

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
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