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ค ำน ำ 
 
 รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดท าขึ้น เพ่ือน าเสนอผลลัพธ์ตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ - ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ได้เสนอต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือแสดงเจตจ านงว่า ภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในการปฏิบัติและเรียนรู้ เพ่ือ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาและสมรรถนะ
วิชาชีพครูและสอดคล้องกับเป้าหมายบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
 ข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตามปีงบประมาณ 2565 แล้ว จึงได้
รายงานผลการด าเนินการ มาพร้อมรายงานฉบับนี้ 
 
         นางสาวสาธิยา  จันทเภา 
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รำยงำนผลกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) 
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ - 

โรงเรียนอนุบำลลำดยำว   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

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

ข้อมูลผู้รับกำรประเมิน 
ชื่อ นางสาวสาธิยา  นามสกุล จันทเภา     ต าแหน่งครู วิทยฐานะ  - 
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  อัตราเงินเดือน 20,520 บาท 
  

ประเภทห้องเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียนตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)  
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรยีนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 
 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)  ซ่ึง
เป็นต าแหน่ง ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
  1. ภำระงำน จะมีภำระงำนเป็นไปตำมท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด   
          1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน       20  ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3   จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4   จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5   จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนะแนวสอนเสริมวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5   จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

          1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   งานฝ่ายบริหารงานวิชาการ   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

          1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน    -     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

อ้ำงอิงจำก ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ที่ 41/2565   
    ค ำสั่งโรงเรียนอนุบำลลำดยำว ท่ี 46/2565   
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 2. งำนที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่งครู 

รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง (PA) 
กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.1 สร้ำงและหรือพัฒนำหลักสูตร 

      ข้าพเจ้าด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา  
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
โดย คลอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพ โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น ตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

   จัดท าหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ และ
การเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ผู้เรียน และชุมชน 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีความรู้ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การเขียน คิด 
วิเคราะห์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสมัฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ (ค าอธิบายรายวิชา) 
3. ภาพการประชุมเพ่ือสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
4. ค าสั่งโรงเรียน 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.2 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

      ข้าพเจ้าด าเนินการจัดท าและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น และสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร โดยมีการปรับ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามธรรมชาติวิชา 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. ภาพการประชุมเพ่ือสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
4. ค าสั่งโรงเรียน 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

      ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้
สอดคล้อง กับความแตกต่างของผู้เรียน 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการท า
การทดลอง แบบฝึกหัด และใบงาน ระหว่างจัดกิจกรรมมีการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือน าผลไปแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และท างานร่วมกัน โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างของผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล และ
ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเกิดความพึงพอใจ
ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มากยิ่งขึ้น 

3. ตวัชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น  
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ผลงานนักเรียน 
3. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.4 กำรสร้ำงและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 

      ข้าพเจ้าด าเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมสร้างงานน าเสนอข้อมูล (Microsoft 
PowerPoint)  เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนมีทักษะ การคิดและ
สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
      ตลอดจนน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การท าแบบทดสอบผ่านระบบ
ออนไลน์บนเว็บไซต์ หรือบนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษา  

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
การปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จัดท าสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมสร้างงานน าเสนอข้อมูล 
(Microsoft PowerPoint) 
3. จัดท าสื่อท่ีส่งเสริมพัฒนานักเรียน การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบย่อย
อาหาร 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้สื่อที่หลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้และทันสมัย 
 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึน้กับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. สื่อ , นวัตกรรม  
2. ผลงานนักเรียน 
3. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.5 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

      ข้าพเจ้าด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
และครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ (K) , ด้านทักษะพิสัยหรือด้านทักษะ (P) และด้านเจตพิสัยหรือ
ด้านเจตคติ (A) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน , แบบทดสอบหลังเรียน , แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการ
เรียนรู้ ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงและ
วัดการวิเคราะห์ 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย 
2. น าผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามระเบียบ
การวัดผลการประเมินของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. แบบทดสอบ , แบบวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
2. ใบงาน , ผลงานนักเรียน 
3. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ค าสั่งโรงเรียน 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.6 กำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ 

      ข้าพเจ้าได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ด าเนินการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาแบบฝึก
ทักษะ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร   
2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในด้านการเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรที่สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ถานศึกษา
ก าหนด 
 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. วิจัยในชั้นเรียน 
2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) 
3. ผลงานนักเรียน 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.7 กำรจัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน 

      ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความ
สนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา อบรมบ่มนิสัย เพ่ือให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด จากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะชีวิตจากการให้ผู้เรียนได้ลงมือคิด ด าเนินกิจกรรม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทักษะ
การท างาน จากการปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมายทั้งลักษณะงานเดี่ยวและกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิด ในการเรียนรู้อย่างสูงสุด 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. มีการจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน 
2. จัดบรรยากาศห้องเรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ (Onsite) 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีผลการประเมินในด้านสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรสูงขึ้นเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน) 
2. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ด้ำนที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.8 อบรมและพัฒนำคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

      ข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมที่ดีงาม และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจน การส่งเสริม
และเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ทั้งที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เพ่ือค้นหาความถนัดและความชอบของตน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
ความสุขของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 
 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ใหเ้กิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านคุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลการประเมินในด้านคุณลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรสูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
2. ภาพกิจกรรม 
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
 2.1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนและรำยวิชำ 

      ข้าพเจ้ามีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน อาทิเช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทะเบียนแสดงผลการเรียน อื่นๆเป็นต้น เพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. จัดท ารายงานข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคลและข้อมูลรายวิชา 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียน ได้รับการก ากับ ติดตามจากครูผู้สอนจากแบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน (เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้) 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการก ากับ ติดตามจากครูผู้สอน (เอกสารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้) 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ปพ.5, ปพ.6 
2. ข้อมูลสารสนเทศประจ าชั้นเรียน 
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
 2.2 ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

      ข้าพเจ้าด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลของ
ผู้เรียน เพ่ือแบ่งกลุ่มของผู้เรียน ตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อจัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคล 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. การออกเยี่ยมบ้าน คัดกรองนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การให้ความช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 
3. จัดท าช่องทางการเผยแพร่ผลการประเมินผู้เรียนต่อผู้ปกครองรายบุคคล 
เพ่ือการวางแผนพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามขอ้ตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนในการแก้ไขปัญหานักเรียนใน
ด้านการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
2. ผู้เรียน ได้รับการก ากับ ติดตามจากครูผู้สอนจากแบบรายงานข้อมูล ตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ครูผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100 สามารถรับรู้ความก้าวหน้า
พัฒนาการของผู้เรียนและสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน , แบบคัดกรอง 
2. ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
3. ภาพกิจกรรมการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
 2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำร และงำนอ่ืนๆ ของสถำนศึกษำ 

      ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา มีการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 โดย
วิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นคณะท างานฝ่ายวิชาการของโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. ปฏิบัติงานตามค าสั่ง ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
2. ปฏิบัติงานตามค าสั่ง ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของสถานศึกษา 
2. ผู้เรียน ได้รับการพฒันาทักษะและสมรรถนะด้านต่างๆ 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการจากสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านต่าง ๆ 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
2. ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 
3. ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
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ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
 2.4 ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ภำคีเครือข่ำย และหรือสถำนประกอบกำร 

      ข้าพเจ้าใช้หลักกัลยาณมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุก
วัย  จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ร่วมงาน เด็ก  ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป อีกทั้งมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถประสานงาน มีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ มีเทคนิคการพูด 
ชักชวน เสนอแนะ ให้ก าลังใจ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้น า  ผู้ตาม และเป็นผู้ให้ ผู้รับ ที่ดี 
มีหลักในการท างาน  มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและท างานอย่างโปร่งใส ปราศจากอคติ ยึดประโยชน์ของเด็ก และ
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงประสบความส าเร็จในการท างานเป็นทีมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้ปกครอง และนักเรียน  

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
2. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
3. จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการ ลักษณะนิสัยอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งสมรรถส าคัญผู้เรียน 
2. นักเรียนได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งสมรรถส าคัญผู้เรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
2. ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย 
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ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
 3.1 กำรพัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

      ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
       ข้าพเจ้าด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านต่างๆ ของตนเอง เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะของตนเอง 
ตลอดจนประเมินสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ทั้งนี้แผนการพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN) ที่จัดท าขึ้นมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากผู้
บังคับตามสายงาน 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

    เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครูและ
ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน เข้าร่วมการอบรม/การประชุมใน
รูปแบบต่างๆ จากทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ภายนอก 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในด้านการเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. เกียรติบัตรหรือค าสั่งในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
2. มีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Id-plan) 
3. ภาพกิจกรรมการพัฒนาตนเอง 
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ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
 3.2 กำรมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

      ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบ
เครือข่ายทางวิชาการ หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
หรือ เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น 
      เข้าร่วมกลุ่ม/เครือข่ายทางวิชาชีพหรือกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานทั้งด้านภาระงานสอน ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทั้งภายในและระหว่าง
สถานศึกษา 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลทั้งด้านวิชาการ ลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งสมรรถส าคัญผู้เรียน 
2. ผู้เรียนได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาทั้งด้านวิชาการ ลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. ค าสั่งโรงเรียนการด าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)  ในสถานศึกษา 
2. ภาพกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
 3.3 น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
      ข้าพเจ้าได้น าความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน และเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน  

1. งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตามข้อตกลง ใน 1 รอบการ
ประเมิน 

1. การเข้าร่วมการอบรม/การประชุมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ On Line และ
แบบเข้าร่วมอบรม ที่สามารถน าความรู้มาพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. การท ากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน 

1. น าทักษะและองค์ความรู้มาบูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาสาระวิชาในการ
จัดการเรียนรู้หรือปรับประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แลกเปลี่ยนปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนของผู้เรียนที่หลากหลาย 

3. ตัวช้ีวัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
หรือมีการพัฒนา มากขึ้นหรือ
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับคุณภาพ 
2 ขึ้นไป 
 

4. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. เกียรติบัตรหรือค าสั่งในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
2. ภาพกิจกรรมน าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 2  ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
ประเด็นท้ำทำย 
      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำตำมประเด็นท้ำทำย 
1. เชิงปริมำณ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จ านวน 191 คน           

ร้อยละ 70 ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

2. เชิงคุณภำพ 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้รับการปรับ
ประยุกต์/เทคนิค/สื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร  ในการพัฒนา
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร   

3. เอกสำรร่องรอยหลักฐำน 1. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. วิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำตำมประเด็นท้ำทำย (เชิงปริมำณ) 
  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  ไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก........................................................................................... .... 
 
ผลลัพธ์ในกำรพัฒนำตำมประเด็นท้ำทำย (เชิงคุณภำพ) 
  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  ไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก................................................................................................  
 

 

 

 

 

            ขอรับรองว่ำเปน็ควำมจริง 
 
(ลงชื่อ)........................................... ผู้ รับการประเมิน 
        ( นางสาวสาธิยา  จันทเภา ) 
  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

                  ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง 
 
         (ลงชื่อ)........................................... ผู้รับรอง 
                (นางสาวชญาภา   หวลหอม) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 

ข้อมูลบทคัดย่อวิจัยในชัน้เรียน 
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       ภำคผนวก 
 

รำยกำร ข้อมูล/หลักฐำน 

ค ำสั่งโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรกำรพัฒนำตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

(เกียรติบัตรของผู้เรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

(เกียรติบัตรของครูผู้สอน) 
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