
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่  ๑  เดือน
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕   ได้น าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ  เพ่ือ
เป็นข้อตกลงแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และสมรรถนะท่ีดีของผู้เรียน ประกอบด้วย ๒ ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 1. ภาระงาน 
  2. งานที่จะปฏิบัติมาตรฐานต าแหน่ง ครู (ให้ระบบรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ด้าน ว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้  
 ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข้าพเจ้าจะน าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นี้ไปพัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง ต่อไป
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
         นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย 
                 ต าแหน่ง ครู 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สำรบัญ 
รำยกำร          หน้ำ 

 ข้อมูลทั่วไป           1  
 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้         1 
 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง     

1. ภาระงาน          1 
2. งานที่จะปฏิบัติมาตรฐานต าแหน่ง ครู.       ๒ 

(ให้ระบบรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติใน 
แต่ละด้าน ว่าจะด าเนินการอย่างไร   
โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำย 
 ประเด็นท้าทาย          10  
 สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้      10 
 วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล        11 
 ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง        ๑1 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ        12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
 

 
แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐำนะ) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที ่1 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2565 
 

ผู้จัดท ำข้อตกลง 

ชื่อ  นางสาวจิราวรรณ   นามสกุล ชูชัย  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ -  สถานศึกษา  โรงเรียนวัดมหาการ    
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  รับอัตราเงินเดือน 21,030   บาท  
 ประเภทห้องเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการ
จัดการเรียนรู้จริง) 
  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด ารง
อยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

      1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 19  ชั่วโมง  10  นาที/สัปดาห์ดังนี้ 
   - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  จ านวน 3 ชั่วโมง  20  นาที/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมสร้างสรรค์   จ านวน 3 ชั่วโมง  20  นาที/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม  จ านวน 3 ชั่วโมง  20  นาที/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมเสริมประสบการณ์  จ านวน 3 ชั่วโมง  20  นาที/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมกลางแจ้ง   จ านวน 2 ชั่วโมง  30  นาที/สัปดาห์ 
   - กิจกรรมเกมการศึกษา   จ านวน 3 ชั่วโมง  20  นาที/สัปดาห์ 
 

 1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน   10 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   2 ชั่วโมง/สัปดาห ์



๒ 

 

   - การประเมินพัฒนาการเด็ก   2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   - การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

- การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
 1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน...8...ชั่วโมง/สัปดาห์ 

- หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป   ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- หัวหน้างานวิชาการปฐมวัย   1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- งานวิจัยชั้นเรียน    1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- งานครูที่ปรึกษาประจ าชั้น/งานระบบดูแลช่วยเหลือ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ครูเวรประจ าวัน    1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน       1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- รับผิดชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ           1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  สภาพแวดล้อม 
- รับผิดชอบโครงการรับนักเรียนสร้างโอกาส          1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  ทางการศึกษา 
-รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน...2....ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละ
ด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง  

1. กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร และ
กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย  โ รง เรี ยนวัดมหาการ ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้  

1. จ านวนผู้เรียน
ร้อยละ 80 มีผล
การพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 

1.นักเรียนเรียนร้อยละ 
80 มีผลการพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลประเมิน 



๓ 

 

 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน  ท้องถิ่น
และสามารถน าไปปฏิบัติจริ งได้  ใน
รูปแบบแผนการจัดประสบการณ ์
2. กำรออกแบบหน่วยกำรจัด
ประสบกำรณ์ 
    ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 2 -3 ที่สอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     -ก าหนดแนวทางการจัดการเรียน
ตามหน่วยการเรียนรู้ เตรียมการสอน
และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้า 
มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
ก า ร ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการที่
สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่าน
กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับวัยและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   -- จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง  active 
learning ที่ เ น้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
หลากหลาย ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลตาม
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัว
บ่งชี้หรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การ  

2. จ านวนนักเรียน
ร้อยละ 80 มีผล
ประเมินพัฒนาการ 
อยู่ในระดับดี ทุก
ด้าน 
2. นักเรียนได้
เรียนรู้ตามหน่วย
การเรียนรู้ระดับชั้น
อนุบาล 2-3 
 
3. นักเรียนได้
เรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
ระดับชั้นอนุบาล 
2-3 และบันทึกผล
หลังการสอนที่
สะท้อนผลในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 

พัฒนาการอยู่ในระดับ
ดี ทุกด้าน 
 
 
2. นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลการประเมิน
คุณภาพพัฒนาการ
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และตัวบ่งชี้อยู่
ในระดับ ดี 
 
3. นักเรียนร้อยละ 80 
มีความสุขและมี
พัฒนาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และตัว
บ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

  เรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของ
ผู้เรียน  สาระการเรียนรู้   
   - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้เด็กมี
ค ว าม รู้  ทั กษะ  คุณลั กษณะ  ต าม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ ง ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้  มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส าคัญ  และ
สาระที่ควรเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร  
 
4. การผลิตสื่อ สร้างสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    พัฒนาคลิปการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้การ
เรียนรู้ แบบ On-Hand, On-Line และ 
On-demad ผ่านแอฟพลิเคชั่นต่างๆ 
เช่น สร้างคลิปวิดีโอการสอนด้วย
แอพพลิเคชั่น Kinemaster, Cap Cut 
จากนั้นเผยแพร่ผลงานลงในช่องทาง 
YouTube ช่อง Kru’aiw และทาง 
Facebook เพจ ห้องเรียนครูอ๋ิว  สร้าง
ใบงานออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ 
Liveworksheet เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียน  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์การระบาดด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนได้รับ
การพัฒนาในการ
เรียนการสอนจาก
สื่อการสอนและใบ
งานระดับชั้น
อนุบาล 2-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนร้อยละ 80 
มีทักษะด้านการพัฒนา
ทั้ง 4 ด้าน ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามตัวชี้วัดตรงตาม
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และตัวบ่งชี้ 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

  5. กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
    โดยพัฒนาเครื่องมือประเมินผลที่
หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั โดยการ
ประเมินตามสภาพจริงและสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่น การสังเกต ตรวจ
ประเมินผลงาน, การตรวจประเมินผล
งานจากคลิปวีดิโอ ,สอบถาม สัมภาษณ์
ผู้ปกครอง, และประเมินผลโดยใช้
เทคโนโลยี ด้วย Live Worksheets  
สร้างเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
และประเมินพัฒนาการโดยใช้แอปพลิเค
ชัน Starfish -Class,Class Dojo 
และประเมินผลพัฒนาการ โดยใช้
เทคโนโลยี ด้วย Google form โดยส่ง
ให้ผู้ปกครองทางกลุ่ม Lineขอความ
ร่วมมือให้ผู้ปกครองสังเกตพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งบันทึกหลังสอนที่
แสดงถึงปัญหาที่พบและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดีข้ึน จากนั้นบันทึกรายงาน
ผลต่อไป 
6. ศึกษำข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเด็กปฐมวัย
และน าไปสู่การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

5. นักเรียนได้รับ
การวัดผล
ประเมินผลโดยใช้
เครื่องมือและแบบ
ประเมินตามตัวชี้วัด
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นักเรียนได้รับ
การแก้ปัญหาโดย
กระบวน 
การวิจัยในชั้นเรียน   

5. นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลพัฒนาการผ่าน
ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้
ทุกตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. นักเรียนร้อยละ 80  
มีทักษะกระบวนการ 
ผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนดไว้ 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

  7. จัดบรรยำกำศกำรสอน 
    ในห้องเรียนรูปแบบ On Line, On–
Hand และ On-demand ให้เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  (Covid- 19 )  โ ด ยครู ส ร้ า ง
สถานการณ์ที่บ้ านให้ เด็กปฐมวัย ได้
ปฏิบัติจริง มีทักษะชีวิตและทักษะการ
ท างานและเป็นการบ่มนิสั ย ให้ เด็ ก
ปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และมีความมั่นใจในการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 
8.กิจกรรมตรวจสุขภำพเด็ก  
     ครูประจ าชั้นตรวจสุขภาพเด็กก่อน
เข้าเรียนในสถานการณ์ปกติ มีการฝึก
ปฏิบัติหรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จัก
ตนเอง การรู้จักผู้ อ่ืนและ สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการตัดสินใจ เป็นต้น มีการจัด
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้านโดยครู
เปรียบเสมือน พ่อ แม่ ที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกันร่วมกันท ากิจกรรม
อย่างใกล้ชิด 
 
 

7. นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการจัด
บรรยากาศในชั้น
เรียน มีความพึง
พอใจ ห้องเรียน
ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
8. นักเรียนชั้น
อนุบาล 2-3 เป็นผู้
มีคุณลักษณะที่ดีทั้ง
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
โรงเรียน และสังคม 

7. นักเรียน ร้อยละ 
80 มีความสนใจ และ
กระตือรือร้นในการ
ร่วมท ากิจกรรม ส่งผล
ให้มีความสุขในการ
เรียนรู้ ส่งผลต่อการ
พัฒนาพัฒนาการ ทั้ง 
4 ด้านของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
8. นักเรียนร้อยละ 
100 มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรจัดกำรเรียนรู ้
     ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึงการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
การด าเนินการตามระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การปฏิบัติงาน
วิชาการและงานอ่ืน ๆ ของ
สถานศึกษา และการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย 
และหรือสถานประกอบการ 
 

๑.จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
เรียนเป็นรายบุคคล ตามโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใช้เทคนิควิธีการ 
- Liveworksheet  
- กิจกรรม Google Form 
-  กิ จ ก ร ร ม  “ เ ปิ ด ป ร ะตู บ้ า นผ่ า น
ออนไลน์”เป็นการสื่อสารระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง และน าข้อมูลมาจัดท าเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  มีข้อมูลและ
รายละเอียดของนักเรียนที่ครอบคลุม
ส า ม า ร ถ น า ข้ อ มู ล ม า ใ ช้ ไ ด้ ต า ม
สถานการณ์ เช่นข้อมูลครอบครัว, ข้อมูล
การเจริญเติบโต,สถิติการเข้าเรียน และ
รายงานผลประเมินพัฒนาการทุกด้าน
ของนักเรียน จัดท าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของนักเรียน 
2. ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน คัดกรอง
นักเรียน 
      รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดท าและใช้สารสนเทศของผู้เรียนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีโครงการ
และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้ วย
วิ ธี ก า รที่ ห ล ากหล าย  ในการดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียน  ส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 

๑.นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
ตามข้อมูล
สารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนชั้น
อนุบาล 2-3 
มีข้อมูลพื้นฐานเป็น
รายบุคคล และ
ช่วยเหลือในเรื่อง
ต่างๆ จากข้อมูล
การเยี่ยมบ้าน  
จัดหาทุนการศึกษา 
นักเรียนยากจน 
 

๑.ผู้เรียนร้อยละ 100 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตามข้อมูล
สารสนเทศที่ครูจัดท า
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนร้อยละ 
100ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่ตรงตามความ
ต้องการรายบุคคลและ
มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและ
นักเรียน 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

  3. กำรปฏิบัติงำนวิชำกำร และงำนอ่ืน 
ๆ ของสถำนศึกษำ  
     เป็นผู้ น า ในการปฏิบัติ ง านด้ าน
วิชาการระดับปฐมวัย โดยรับผิดชอบงาน
จัดท าเอกสารวิชาการระดับปฐมวัย เช่น 
หลั กสู ตร  การจั ดท าแบบประ เมิ น
พัฒนาการ  ประสานความร่วมมือกับ
กลุ่มบริหารงานวิชาการสายชั้นปฐมวัย 
ก าหนดโครงการกิจกรรมต่างๆที่ชัดเจน 
โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
4. ร่วมประชุมผู้ปกครอง 
      ผ่านกลุ่มไลน์ (Line) ติดตามการ
เรียนรู้หลายช่องทาง  
 
 

3. นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีโรงเรียน
จัดขึ้นและมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เกิดจาก
การประสานความ
ร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
ผู้ปกครอง 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและมี
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของ
โรงเรียน 

3. นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการพัฒนา มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีโรงเรียนจัด
ขึ้นเกิดประโยชน์อย่าง
มีระบบ  ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
4. นักเรียนร้อยละ 80
ได้รับการดูแลจัดสรร
หาทุนการศึกษาท าให้
นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ข้ึน และการเรียนของ
นักเรียนมีผล
พัฒนาการที่สูงขึ้น 
 

3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและ
วิชำชีพ 
     ลักษณะงานที่เสนอให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการ 

1. พัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรม/
ประชุม/สัมมนาตลอดปีงบประมาณ 
2565 ในสาขาและวิชาที่เหมาะสมกับ
ระดับของตนเอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการประชุม/
อบรม/สัมมนา ไปยังครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรม 

  

 



๙ 

 

 
 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตามข้อตกลง ใน 1 รอบ 
การประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 
ของงานตาม

ข้อตกลง 
ที่คาดหวังให้เกิดข้ึน 

กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา 
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ 
สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 เรียนรู้และการน าความรู้ความ 
สามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการ
พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้  

 การด้านการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ
การอบรมแบบปกติ และ Online  
2. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือพัฒนางาน
ด้านวิชาชีพ (PLC) โดยผ่านกระบวนการ
ท า PLC ในบทบาทของครูผู้สอนและครู
ร่วมเรียนรู้  ปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 
50 ชั่วโมง 
3. การน าความรู้ความสามารถ ทักษะที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มา
ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการ
จัดท านวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้จากการ
เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา อย่าง
น้อย 1 รายการ และเผยแพร่ตัวอย่าง
ผลงานที่ได้จากการพัฒนาให้ครูในสาย
ชั้น ได้น าไปเป็นแนวทาง 
 
 

1. นักเรียน ได้รับ
การบริการด้าน
ความรู้และด้าน
อ่ืนๆ ในรูปแบบที่
ทันสมัยขึ้น 
2.ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการได้รับ
การจดัประสบ 
การณ์การเรียนรู้
ใหม่ๆ ด้วย
นวัตกรรมที่ครูสร้าง
ขึ้น 
 
 
 

1. นักเรียนร้อยละ 
100ได้รับการบริการ
ด้านความรู้และด้าน
อ่ืนๆจากการที่ครูได้
เข้าร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนาแล้วน ามา
พัฒนาสื่อและการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

หมำยเหตุ  
 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนา ตามแบบ PA 1 ให้เป็นไปตามบริบท และสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการ
ครูผู้จัดท าข้อตกลง 

2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ที่ 
ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้น าเสนอรายวิชาหลักที่ท าการสอน โดยเสนอในภาพรวม 
ของรายวิชาหลักที่ท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบการประเมิน PA 2 

 3. การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA 1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน 
(Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพ
การจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 

 
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน   
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน 
ด ารงต าแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การ
จัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการ
พัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 
 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนวัดมหาการ 

 
   1.  สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดประสบการณ์ด้านสติปัญญาเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โดยหลักสูตร

สถานศึกษาได้ก าหนดประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ 
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนกและการ
เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์(พ้ืนที่/ระยะ) และเวลา จากการที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้น
อนุบาล 3  พบว่านักเรียนยังไม่มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ดี  ดังนั้นครูผู้สอนจึง
จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทาย  โดยการศึกษาค้นคว้า  และหาวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชั้น
อนุบาลปีที่3 โรงเรียนวัดมหาการ  ด้านการจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ และการ



๑๑ 

 

เปรียบเทียบ ให้สูงขึ้น และเพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ได้น าไปปรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป  

2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
  1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 เพ่ือออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานคุณลักษณะและตัวบ่งชี้  
2) ศึกษาและวิเคราะห์ สาระ ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการ

จ าแนก การจัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ และการเปรียบเทียบ 
3) ศึกษาเนื้อหา เอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับเกมการศึกษาและทักษะพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
4) เขียนแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
5) น าแผนการจัดประสบการณ์ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา สาระ ที่จะท าและการ

ประเมินพัฒนาการ โดยใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาและน าผลมาพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 

6) ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ตามค าแนะน าท่ีได้รับจากการท า PLC 
7) ครูประเมินพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรม 
8) ด าเนินการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย 
9) น าผลที่ได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศแบบบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี

ที่ 3 อายุ 5-6 ปี เพ่ือประเมินผลการจัดประสบการณ์แล้วน าข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 
         นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดมหาการ ร้อยละ 80 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
ด้านการจ าแนก การจัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ และการเปรียบเทียบ สูงขึ้น 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดมหาการ สามารถพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

ด้านการจ าแนก การจัดหมวดหมู่  การเรียงล าดับ และการเปรียบเทียบสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ตรงตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ลงชื่อ              ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
     ( นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย) 

        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดมหาการ 
                                                         วันที่ ๑  เดอืนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   (    ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

(    ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไขและเสนอเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

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

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

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

  ลงชื่อ 

          (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

                                                                      วันที่ ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
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