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คํานํา

รายงานบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานสําหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ท่ีได้เสนอต่อผู้อํานวยการ

สถานศึกษาเพ่ือแสดงเจตจํานงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตรให้

สูงข้ึน โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะวิชาชีพครู และสอดคล้องกับ

เป้าหมาย บริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาได้

เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้รายงาน

ผลการดําเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับนี้

สุภาพร ทาระการ
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รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

โรงเรียน อนุบาลลาดยาว สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อมูลผู้รับการประเมิน

ชื่อ.......นางสุภาพร........นามสกุล........ทาระการ.................ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ........

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. .3.......... อัตราเงินเดือน ....58,780................ บาท

ให้ทําเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับผลการประเมิน หรือให้คะแนนตามระดับคุณภาพ

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง (60 คะแนน)

1) ภาระงาน เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด  ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ

การจัด การเรียนรู้จริง)

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน

 ห้องเรียนปฐมวัย

 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

 ห้องเรียนสายวิชาชีพ

 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ

พิเศษ ซ่ึงเป็นตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อํานวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจํานวน 20 ชั่วโมง /สัปดาห์ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 จํานวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 จํานวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/4 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส12101 จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส12101 จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา รหัสวิชา พ12101 จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 พัฒนาทักษะภาษาไทยและคณิตฯ จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จํานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์

จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

งานฝ่ายงานทะเบียน จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา จํานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

2) การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งครู

1. ด้านการจัดการเรียนรู้

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม พัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตร บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถ่ิน สามารถแก้ไข

ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรงตามสมรรถนะในหลักสูตรแต่ละช้ันปี

คุณภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นและเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
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1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม คิดค้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนมี

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สําคัญ ตามหลักสูตร มี

กระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สําคัญ ตามหลักสูตร มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการการริเร่ิม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสามารถแก้ไข

ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ โดยจัดรูปแบบการเรียนรู้ on line ด้วยโปรแกรม OBS ผ่านระบบ YouTube ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ส่ือPowerPoint ในการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า และยังนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนปกติด้วย

ส่งผลใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ on line ด้วยโปรแกรม OBS ผ่านระบบ YouTube ใน

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และเรียนโดยสื่อPowerPoint ผู้เรียนมีความสนใจในการ

เรียนดีขึ้นทําให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และทํางานร่วมกัน มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์

ความรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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1.4 สร้างและหรือพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสร้างและหรือพัฒนา

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ โดยจัดทําสื่อ PowerPoint ใช้ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้

on line ด้วยโปรแกรม OBS ผ่านระบบ YouTube โดยใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า อีกท้ังนําสื่อ PowerPoint มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนปกติด้วย

ส่งผลใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อ Power Point การสอนภาษาไทย ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนดีข้ึน

ผู้เรียนมีทักษะการคิด สามารถสร้างนวัตกรรมได้ และมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และสมรรถนะท่ีสําคัญ ตามหลักสูตร
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1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้วย

วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และนําผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดและมาตรบานการ

เรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายครอบคลุมทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้าน

1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม คิดค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพผู้เรียนและนําผลการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ให้สูงขึ้นตามกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อ

แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม

กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ครูผู้สอนนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทักษะทางภาษา ของผู้เรียนรายวิชา

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาการจัดบรรยากาศ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความแตกต่าง

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยีและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรีนรู้

ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข.
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1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ข้าพเจ้ามีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมความเป็น

ไทยท่ีดีงาม โดยริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน

เป็นรายบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอบรมและพัฒนา

คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมการเสริมต่างๆ เช่น การอบรมหน้า

เสาธง โฮมรูมในชั้นเรียน การแนะแนว เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม .
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2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

2.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

ข้าพเจ้าได้ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนารูปแบบการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาภาษาไทย

ให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็น

แบบอย่างที่ดี

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียน ได้รับการกํากับ ติดตามจากครูผู้สอนจากแบบรายงานข้อมูล

สารสนเทศของผู้เรียนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้

พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ
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2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน และริเริ่มโครงการหรือจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดี

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้.ผู้เรียน ได้รับการกํากับ ติดตามจากครูผู้สอนจากแบบรายงาน

ข้อมูลกรณีศึกษารายบุคคล ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการร่วมปฏิบัติงานทางวชิาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดําเนนิงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนและเป็น

แบบอย่างท่ีดี

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและงานบริการอื่นๆของ

สถานศึกษา
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2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพื่อ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และเป็นแบบอย่างท่ีดี

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลใหผู้้เรียนได้รับการดูแลให้คําแนะนําจากการประสานความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครองผ่านเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน ผู้เรียนได้รับการดูแลให้คําปรึกษานํานําจาก

การประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขอําเภอลาดยาวเพ่ือให้ผู้เรียนมีมาตรการ

รักษาความปลอดภัยในการดูแลตนเองต่อการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและ

ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน และเป็นแบบอย่างท่ีดีข้าพเจ้าได้ดําเนินการ

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม พัฒนา ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การศึกษาหาความรู้และเข้ารับการ

อบรม จากท้ังหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอก

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีผู้เรียนได้รับการพัฒนาจาก

ครูผู้สอนท่ีผ่านการศึกษาหาความรู้และการอบรมจากท้ังหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน

ภายนอก
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3.2 มีส่วนร่วม และเป็นผู้นําในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างท่ีดี

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม พัฒนา บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในสายชั้นมา

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้.ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างเต็ม

ศักยภาพ

3.3 นําความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อคุณภาพผู้เรียน และ

เป็นแบบอย่างที่ดี

ข้าพเจ้าได้ดําเนินการริเริ่ม พัฒนา แบบรายงานผลการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในการนํา

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในด้านต่างๆ มานําเสนอ อภิปราย และคิดวิเคราะห์ในการนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา

วิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา

ผลจากการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการและงานบริการอ่ืนๆ

จากการท่ีครูนําองค์ความรู้ท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานวิชาการและงานบริการอ่ืนๆ
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ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ............................................................ผู้ขอรับการประเมิน

( นางสุภาพร ทาระการ )

ตําแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรอง

(นางสาวชญาภา หวลหอม)

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว


