
 

 

แบบข้อตกลงในการพฒันางาน (PA) 

ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ระหว่างวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ......ถึงวันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ........ 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ ...................................................................นามสกุล.............................................................ต าแหน่ง ครู 

รับเงินเดือนในอนัดบั คศ..............อตัราเงินเดือน .......................บาท 

สถานศึกษา............................................................สกดั อบจ./เทศบาล/อบต......................................................... 

อ าเภอ.........................................................................จงัหวดั............................................................................. 

ประเภทห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ (สามารถระบุไดม้ากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจดัการเรียนรู้จริง) 

 

 ⃞  หอ้งเรียนวิชาสามญัหรือวิชาพื้นฐาน 

          ///⃞ หอ้งเรียนปฐมวยั 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ⃞  หอ้งเรียนสายวิชาชีพ 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอธัยาศยั 

 

PA 1/ส 
ตวัอยา่งใชป้ระกอบการศึกษา 



ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงในการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ซ่ึง

เป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยูใ่นปัจจุบนักบัผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ แลว้แต่กรณี 

ไวด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี ๑ ข้อตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

  ๑. ภาระงาน มภีาระงานเป็นไปตามที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
      ๑.๑ ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ๑๕ ชัว่โมง/สปัดาห ์ดงันี้ 

- กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๓๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมกลางแจง้   จ านวน  ๓ ชัว่โมง  ๒๐  นาท/ีสปัดาห ์  
- กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง  ๔๕  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสร/ีเล่นตามมุม  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสรมิประสบการณ์  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเกมการศกึษา   จ านวน  ๒  ชัว่โมง  ๕๕  นาท/ีสปัดาห ์

      ๑.๒ งานสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๑๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - กจิกรรมตรวจสุขภาพนกัเรยีน         จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - ออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๕  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/จดัท าเครื่องมอืวดัและประเมนิผล จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การประเมนิพฒันาการเดก็   จ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/สรา้งและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - เขา้ร่วมและเป็นผูน้ าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีจ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
        ๑.๓ งานพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจ านวน  ๔  ชัว่โมง/สปัดาห ์

   - หวัหน้าเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช/ีพสัดุ  จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
- เวรประจ าวนัและเวรรกัษาการณ์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง/สปัดาห ์

      ๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 - หนูน้อยรกัการอ่าน    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
 - หนูน้อยตาวเิศษ    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

 

 



 ๒. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  

 ใหร้ะบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบติัในแต่ละดา้นวา่จะด าเนินการอยา่งไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้

ในการด าเนินการดว้ยก็ได ้

ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง

ใน1 รอบการะประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง

ท่ีคาดหวงัใหเ้กิด

ขึ้นกบัผูเ้รียน (โปรด

ระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดขึ้นกบัผูเ้รียน

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้นหรือมี

การพฒันามากขึ้นหรือ

ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการสร้างและ

หรือพฒันาหลกัสูตรการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การสร้างและหรือพฒันาส่ือ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีและ

แหล่งเรียนรู้ การศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ

แกปั้ญหาหรือพฒันาการ

เรียนรู้การจดับรรยากาศท่ี

ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  

๑.๑ สร้างและหรือพฒันาหลกัสูตร 
     ศึกษา มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐จ านวน 
๑๒ มาตรฐาน ทั้งดา้นร่างกาย สังคม  
อารมณ์และสติปัญญา แล้วน ามาปรับ
ประ ยุก ต์ ให้ เหมาะสมกับบริบท 
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา ตาม
วยัของเด็ก ๓ ขวบ เพื่อให้เด็กได้มี
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 
 
 
 

๑.เด็กมีพฒันาการ

ตามวยัและความ

แตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก

ประเมินผา่นร้อยละ 

๗๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 
 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

และการอบรมและพฒันา
คุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน 

๑.๒ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
     ออกแบบการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กวยั ๓ ขวบ โดยปรับประยุกต์ให้
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา
และเด็ก โดยเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ี
เน้นการบูรณาการผ่านกิจกรรมการ
เล่นปนเรียน เพื่อพฒันาการเด็กทั้ง ๔ 
ดา้น  

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 

 ๑.๓ จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     เตรียมความพร้อมในการการจดั
กิจกรรม ทั้ง ๖ กิจกรรมในแต่ละวนั 
โดยมีการปรับประยุกตใ์ห้สอดคลอ้ง
กับความแตกต่างของผูเ้รียน เพื่อให้
สามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้
อยา่งรวดเร็ว และสมบูรณ์ 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 

 

 
๑ .๔  ส ร้ า ง แ ล ะห รื อพัฒน า ส่ื อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  
    สร้างส่ือประกอบการสอนหน่วยท่ี 
....... และหน่วยท่ี .............  โดยใช้
ว ัส ดุ ท่ี มี ในท้อง ถ่ิน  และปรับให้
เหมาะสมกบัเด็ก ๓ ขวบ จ านวน  ๒  
ชุด 
 
 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๑.๕ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
     ปรับแบบการบันทึกการสังเกต
พัฒนาก ารของ เ ด็ ก ในกา ร ร่ วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหส้ามารถวดัและ
ประเมินพฒันาการทั้ง ๔ ดา้นไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามวยัของเด็ก 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 

 ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแกปั้ญหา 
หรือพฒันาการเรียนรู้ 
    ศึกษา ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพื่อวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และ
น ามาแก้ปัญหา พฒันาเด็กให้ได้รับ
การพัฒนาเหมาะสมกับเด็กวัย ๓ 
ขวบ 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 

 ๑.๗ จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน 
    จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทกัษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวตักรรมของเด็ก ๓ ขวบ 
โดยปรับให้เหมาะสมกับวัย และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผ่าน
กิจกรรมเล่นปนเรียน 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
 
 
 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๑.๘ อบรมและพฒันาคุณลกัษณะท่ีดี
ของผูเ้รียน 
    อบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
โดยปรับให้เหมาะสมกบัวฒันธรรม
ในทอ้งถ่ิน และเหมาะสมกับเด็ก ๓ 
ขวบ บูรณาการร่วมกบักิจกรรมทั้ง ๖ 
กิจกรรม 

๑.เด็กมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์และ
ค่านิยมความเป็นไทย
ท่ีดีงาม 

๑,เด็กร้อยละ ๗๐ ผา่น
การประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และค่านิยม
ความเป็นไทยท่ีดีงาม 
ในระดบัดี 

๒. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผูเ้รียนและรายวิชา 
    จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของเด็ก ๓ 
ขวบ ตามพฒันาการทั้ง ๔ ด้านของ
เด็กเป็นรายบุคคล เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูล ท่ีใช้พัฒนาเด็กได้เต็มตาม
ศกัยภาพ 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
 
 
 
 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 

 ๒.๒ ด า เ นินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน  
    ออกเยี่ยมบา้นเด็กครบทุกคน เพื่อ
ท าความรู้จักครอบครับ และจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานของเด็กทุกคน ท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเด็กได้
เป็นรายบุคคล 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อ่ืนๆ ของสถานศึกษา  
    เป็นคณะกรรมการวิชาการระดับ
ปฐมวยั เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของเด็กปฐมวยั  และเป็น
คณะกรรมการงานอาหารกลางวัน 
ดูแลการบริการอาหารกลางวนัให้มี
คุณภาพ เด็กได้ รับสารอาหารท่ี
ครบถว้น และสะอาดถูกสุขลกัษณะ  

๑.เด็กมีพฒันาการ
น ้าหนกัส่วนสูง
เป็นไปตามวยั 

๑. เด็กทุกคนมีน ้าหนกั
ส่วนสูงเป็นไปตามวยั 

 ๒.๔  ประสานความ ร่วม มือกับ
ผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ  
    จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายผูป้กครองของ
เด็กปฐมวยั ๓ ขวบเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับผูป้กครองในการพฒันา
เด็ก และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อประสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เด็ก ๓ ขวบ เช่น วดั อบต. ปราชญ์
ทอ้งถ่ิน 
 

  

 

 

 

 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

3. ด้านการพฒันาตนเอง

และวิชาชีพ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการพฒันา

ตนเองอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนรู้และการน า

ความรู้ความสามารถทกัษะ

ท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง

และวิชาชีพมาใชใ้นการ

พฒันาตนเองและวิชาชีพมา

ใชใ้นการพฒันา การจดัการ

เรียนรู้ การพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน และการพฒันา

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

๓.๑ พฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  
  วางแผนพฒันาตนเอง โดยเขา้รบั
การอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบั
พฒันาการของเด็กปฐมวยั ๓ ขวบ 
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพิม่เตมิจาก
อินเตอร์เน็ต  และศึกษาเพิ่มเติม
เ รื่ อ งการออกแบบสื่ อการสอน
ออนไลน์ 
๓.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้
   เป็นผูน้ ากลุม(Model) และสมาชกิ
( Buddy) ข อ ง ก ลุ่ ม  PLC โ ด ย มี
เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ พัฒ น า ก า ร จั ด
กจิกรรมของเดก็ปฐมวยั 
3.3 น าความรู ้ความสามารถ ทกัษะ
ที่ ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ การพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจดัการเรยีนรู ้
  น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
พฒันาการจดักิจกรรมให้กบัเดก็ ๓ 
ขวบ และเพิม่เตมิทกัษะการสนทนา
ภาษาองักฤษ ใหก้บัเดก็ ๓ ขวบ 
 

๑.เด็กมีพฒันาการ

ตามวยัและความ

แตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
 

 



 หมายเหตุ 

๑.รูปแบบการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตามแบบ PA 1 ใหเ้ป็นไปตามบริบทและสภาพการ 

จดัการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาและขา้ราชการ

ครูผูจ้ดัท าขอ้ตกลง 

๒.งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตอ้งเป็นงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัท่ี 

ส่งโดยตรงต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน และใหน้ าเสนอรายวิชาหลกัท่ีท าการสอน โดยเสนอภาพรวมของ

รายวิชาหลกัท่ีท าการสอนทุกระดบัชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหน่ึงไดโ้ดย

จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตาม

ขอ้ตกลงสามารถประเมินไดต้ามแบบการประเมิน PA 2  

๓.การพฒันางานตามขอ้ตกลง ตามแบบ PA 1 ใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

(Outcomes) และตามตวัช้ีวดั (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ

พฒันาตนเองตามขอ้ตกลง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบติังานจริง

สภาพการจดัการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการพฒันา

งานตามขอ้ตกลงเป็นส าคญั โดยไม่เนน้การประเมินจากเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพฒันางานท่ีเป็นประเดินท้าทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ประเด็นท่ีทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ของผูจ้ดัท าขอ้ตกลงซ่ึงปัจจุบนัด ารง 

ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ตอ้งแสดงให้เห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงั คือ การปรับประยกุต ์การจดัการ

เรียนรู้และการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพฒันามาก

ขึ้น (ทั้งน้ี ประเด็นทา้ทายอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงัท่ีสูงกวา่ได)้ 

 

 ประเด็นท้าทาย เร่ือง .การพฒันาทกัษะชีวิตโดยการปรับใชเ้พลงและเกม ใหก้บัเด็ก ๓ ขวบ ปีการศึกษา 

๒๕๖๕  

สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

.เด็กวยัสามขวบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็............................. มาจากพื้นเพของครอบครับท่ีแตกต่างกนั บางคน

มีทกัษะชีวิตตามมาตรฐานท่ี ๖ ทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีดี บางคน

ไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะชีวิตมาก่อน  โดยเฉพาะทกัษะส าคญัในหลกัสูตรเช่นการช่วยเหลือตนเอง การมีวินยัใน

ตนเองการประหยดัและพอเพียง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัขงอเด็กท าให้เม่ือเด็กมาอยูร่่วมกนัจึงสร้างปัญหาตามมา  

ดงันั้นเพื่อเป็นการฝึกทกัษะใหก้บัเด็ก ดงักล่าง จึงไดป้รับประยกุต ์เพลงและเกมมาใชใ้นการพฒันาทกัษะใหก้บั

เด็กสามขวบในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๑.วิธีการด าเนินการให้บรรลุ 

๑.๑ ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  โดยการสังเกตและประเมินผลพฒันาการตามมาตรฐานท่ี ๖ ทกัษะชีวิต

และปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็ก ๓ ขวบทุกคน 

๑.๒ ศึกษาพลง และเกมและเลือกเพลงและเกมส์ท่ีสามารถปรับประยกุตม์าใชใ้นการพฒันาเด็กใหมี้

ทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้

๑.๓ น าเขา้ปรึกษากบักลุ่ม PLC เพื่อช่วยกนัปรับปรุงกิจกรรมเพลงและเกมส์ใหมี้ความเหมาะสม 

๑.๔ น าไปใชใ้นการพฒันาใหก้บัเด็ก ๓ ขวบ 



๑.๔ วดัและประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ในเร่ืองทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๕ สรุปรายงานผล 

๒. ผลลพัธ์การพฒันาท่ีคาดหวัง 

๑.๑ เชิงปริมาณ 

-     เด็กร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๖ ทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สูงกวา่ค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็........ คือระดบั ดี ) 

๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- เด็กมีทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ลงช่ือ............................................... 

          (...............................................) 

                   ต าแหน่ง ครู  

           ผูจ้ดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

                                   ......./........................./........... 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แล้วแต่กรณี 

 (   ) เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

 (   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปแกไ้ข และเสนอเพื่อ

พิจารณาอีกคร้ัง ดงัน้ี 

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

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

...  

 

ลงช่ือ............................................... 

     (...............................................) 

ต าแหน่ง ................................ 

                                   ......./........................./........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ  (แก้ไขปัญหา)  โดยใช้วิธีการวางแผนก่อนเขียน PA 

การวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา /ส่ิงท่ีต้องการพฒันา ก่อนการเขียนข้อตกลงในการพฒันางาน 

เด็กปฐมวัย  ๕  ขวบ  โรงเรียน.......................................  

สภาพปัจจุบนั
ปัญหา/ส่ิงท่ีอยาก
พฒันา/นโยบายของ

สถานศึกษา 

สาเหตุ วิธีการ/ นวตักรรมท่ีจะใช้
แกปั้ญหา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
(Outcomes) 

 
ตวัช้ีวดั 
(Indicators) 

-การประเมิน
พฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้นของเด็ก  ๔ ขวบ  
โรงเรียน ......ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบั
ดี ร้อยละ ๗๕   
-พฒันาการดา้น
สังคมและอารมณ์ 
อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 
๖๕ 

จดักิจกรรมตาม
หลกัสูตรท่ีมี 
ปรับใหเ้หมาะ
กบับริบบท ของ
สถานศึกษา  แต่
เป้าหมายการ
แกปั้ญหา
พฒันาการดา้น
สังคมและ
อารมณ์ไม่
ชดัเจน 

    แกไ้ขปัญหาพฒันาการของ
เด็ก ๔ ขวบดา้นสังคมและ
อารมณ์  ดว้ยการใชเ้กมและ
เพลง และนิทาน 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผลการ

ประเมินพฒันาการทั้ง ๔ 

ดา้น อยูใ่นระดบั ดี ขึ้น

ไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็กประเมิน
ผา่นร้อยละ ๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่นระดบั
ดี ร้อยละ ๗๕ 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างโดย ศกัดิเ์ดช  กองสงูเนิน ๐๘๑๒๖๖๐๗๕๕ 

ตัวอย่าง PA ครูช านาญการ 



 

 

แบบข้อตกลงในการพฒันางารน (PA) 

ต าแหน่ง ครู (วิทยฐานะ ครูช านาญการ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ระหว่างวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ......ถึงวันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ........ 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ ...................................................................นามสกุล.............................................................ต าแหน่ง ครู 

รับเงินเดือนในอนัดบั คศ..............อตัราเงินเดือน .......................บาท 

สถานศึกษา............................................................สกดั อบจ./เทศบาล/อบต......................................................... 

อ าเภอ.........................................................................จงัหวดั............................................................................. 

ประเภทห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ (สามารถระบุไดม้ากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจดัการเรียนรู้จริง) 

 

 ⃞  หอ้งเรียนวิชาสามญัหรือวิชาพื้นฐาน 

          ///⃞ หอ้งเรียนปฐมวยั 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ⃞  หอ้งเรียนสายวิชาชีพ 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอธัยาศยั 

 

PA 1/ส 
ตวัอยา่งใชป้ระกอบการศึกษา 



ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงในการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ซ่ึง

เป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยูใ่นปัจจุบนักบัผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ แลว้แต่กรณี 

ไวด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี ๑ ข้อตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

  ๑. ภาระงาน มภีาระงานเป็นไปตามที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
      ๑.๑ ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ๑๕ ชัว่โมง/สปัดาห ์ดงันี้ 

- กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๓๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมกลางแจง้   จ านวน  ๓ ชัว่โมง  ๒๐  นาท/ีสปัดาห ์  
- กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง  ๔๕  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสร/ีเล่นตามมุม  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสรมิประสบการณ์  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเกมการศกึษา   จ านวน  ๒  ชัว่โมง  ๕๕  นาท/ีสปัดาห ์

      ๑.๒ งานสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๑๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - กจิกรรมตรวจสุขภาพนกัเรยีน         จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - ออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๕  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/จดัท าเครื่องมอืวดัและประเมนิผล จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การประเมนิพฒันาการเดก็   จ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/สรา้งและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - เขา้ร่วมและเป็นผูน้ าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีจ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
        ๑.๓ งานพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจ านวน  ๔  ชัว่โมง/สปัดาห ์

   - หวัหน้าเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช/ีพสัดุ  จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
- เวรประจ าวนัและเวรรกัษาการณ์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง/สปัดาห ์

      ๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 - หนูน้อยรกัการอ่าน    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
 - หนูน้อยตาวเิศษ    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

 

 



 ๒. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  

 ใหร้ะบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบติัในแต่ละดา้นวา่จะด าเนินการอยา่งไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้

ในการด าเนินการดว้ยก็ได ้

ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง

ใน1 รอบการะประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง

ท่ีคาดหวงัใหเ้กิด

ขึ้นกบัผูเ้รียน (โปรด

ระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดขึ้นกบัผูเ้รียน

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้นหรือมี

การพฒันามากขึ้นหรือ

ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการสร้างและ

หรือพฒันาหลกัสูตรการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การสร้างและหรือพฒันาส่ือ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีและ

แหล่งเรียนรู้ การศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ

แกปั้ญหาหรือพฒันาการ

เรียนรู้การจดับรรยากาศท่ี

ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  

๑.๑ สร้างและหรือพฒันาหลกัสูตร 
     ศึกษา มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐จ านวน 
๑๒ มาตรฐาน ทั้งดา้นร่างกาย สังคม  
อารมณ์และสติปัญญา แล้วน าเกม 
เพลง และนิทานให้เหมาะสมกับ
บ ริ บ ท  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สถานศึกษา ตามวยัของเด็ก๔ขวบ 
เพื่อใหเ้ด็กไดมี้พฒันาการท่ีเหมาะสม
ตามวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และเพิ่มพฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ใหสู้งขึ้น 
 
 
 

เด็กมีพฒันาการดา้น

สังคมและ อารมณ์ 

เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม

และอารมณ์ อยูใ่น

ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 
 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

และการอบรมและพฒันา
คุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน 

๑.๒ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
     ออกแบบการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กวยั ๔ ขวบ โดยน าเกม เพลง และ
นิทานมาใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและเด็ก โดยเป็น
หน่วยการเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการ
ผ่านกิจกรรมการเล่นปนเรียน เพื่อ
พัฒนาการเด็กในด้านสังคม และ
อารมณ์  

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 

 ๑.๓ จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     เตรียมความพร้อมในการการจดั
กิจกรรม ทั้ง ๖ กิจกรรมในแต่ละวนั 
โดยมีการน าเกม เพลงและนิทานมา
ใชแ้กปั้ญหา   ให้สอดคลอ้งกบัความ
แตกต่างของผูเ้รียน เพื่อให้สามารถ
จดักิจกรรมให้กบัเด็กไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และสมบูรณ์ 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 
 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 
 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 

 
๑ .๔  ส ร้ า ง แ ล ะห รื อพัฒน า ส่ื อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  
    น าส่ือประกอบการสอนหน่วยท่ี 
....... และหน่วยท่ี .............  โดยเลือก
เกม เพลง และนิทาน มาใช้  ให้
เหมาะสมกับ เด็ ก  ๔  ขวบ   เพื่ อ
แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์
สูงขึ้น 
 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 

 ๑.๕ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
     น าแบบการประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคมและอารมณ์มาปรับแบบ
การบนัทึกการสังเกตพฒันาการของ
เด็กในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
แก้ ปั ญหาและส าม า รถวัด แ ล ะ
ประเมินพัฒนาการด้านสังคมและ
อารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยัของ
เด็ก 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ 
    ศึกษา ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
เพื่อวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ศึกษา
การใช้เกม เพลง และนิทาน และ
น ามาแก้ปัญหา พฒันาการดา้นสังคม 
และอารมณ์ของเด็กให้ได้รับการ
พฒันาเหมาะสมกบัเด็กวยั ๔ ขวบ 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 

 ๑.๗ จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน 
    จดับรรยากาศท่ีแกปั้ญหา ส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น  ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างาน ทักษะการเรียนรู้การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ของเด็ก ๔ ขวบ  
โดยปรับให้เหมาะสมกับวัย และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผ่าน
กิจกรรมเล่นปนเรียน ดว้ย เกม เพลง 
และนิทาน 
 
 
 
 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๑.๘ อบรมและพฒันาคุณลกัษณะท่ีดี
ของผูเ้รียน 
    อบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
โดยปรับให้เหมาะสมกบัวฒันธรรม
ในท้องถ่ิน และเหมาะสมกับเด็ก 
ขวบ บูรณาการร่วมกบักิจกรรมทั้ง ๖ 
กิจกรรม  โดยใช้ เกม เพลง และ
นิทานเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการ
ด้านสังคมและอารมณ์ ของเด็ก  ๔ 
ขวบ 

๑.เด็กมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์และ
ค่านิยมความเป็นไทย
ท่ีดีงาม 

๑,เด็กร้อยละ ๗๐ ผา่น
การประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และค่านิยม
ความเป็นไทยท่ีดีงาม 
ในระดบัดี 

๒. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผูเ้รียนและรายวิชา 
    จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของเด็ก ๔ 
ขวบ ตามพฒันาการทั้ง ๔ ด้านของ
เด็ ก เ ป็นรายบุ คคล โดย เ จ าะ ลึ ก
พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์  
เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูล ท่ีใช้พัฒนาเด็กได้เต็มตาม
ศกัยภาพ 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 
 
 
 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อ่ืนๆ ของสถานศึกษา  
    เป็นคณะกรรมการวิชาการระดับ
ปฐมวยั เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของเด็กปฐมวยั  และเป็น
คณะกรรมการงานอาหารกลางวัน 
ดูแลการบริการอาหารกลางวนัให้มี
คุณภาพ เด็กได้ รับสารอาหารท่ี
ครบถว้น และสะอาดถูกสุขลกัษณะ  

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคมและ อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม
และอารมณ์ อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 

 ๒.๔  ประสานความ ร่วม มือกับ
ผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ  
    จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายผูป้กครองของ
เด็กปฐมวยั ๓ ขวบเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับผูป้กครองในการพฒันา
เด็ก และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อประสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เด็ก ๔ ขวบ เช่น วดั อบต. ปราชญ์
ทอ้งถ่ิน 
 

  

 

 

 

 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

3. ด้านการพฒันาตนเอง

และวิชาชีพ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการพฒันา

ตนเองอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนรู้และการน า

ความรู้ความสามารถทกัษะ

ท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง

และวิชาชีพมาใชใ้นการ

พฒันาตนเองและวิชาชีพมา

ใชใ้นการพฒันา การจดัการ

เรียนรู้ การพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน และการพฒันา

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

๓.๑ พฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  
  วางแผนพฒันาตนเอง โดยเขา้รบั
การอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบั
พฒันาการของเด็กปฐมวยั ๔ ขวบ  
และศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้เกม 
เพลง และนิทานที่เหมาะสมกับวัย
ของเดก็ 
๓.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้
   เป็นผูน้ ากลุม(Model) และสมาชกิ
( Buddy) ข อ ง ก ลุ่ ม  PLC โ ด ย มี
เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ พัฒ น า ก า ร จั ด
กิจกรรมของเด็กปฐมวัย๔ ขวบ 
ดว้ยการใชเ้กม เพลง และนิทานมา
แก้ปัญหาพฒันาการดา้นสงัคม และ
อารมณ์ 
3.3 น าความรู ้ความสามารถ ทกัษะ
ที่ ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการ
จดัการเรยีนรู ้ฯ 
  น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมมาจดั
กิจกรรมให้กับเด็ก ๔ ขวบ เพื่อ
แก้ไขปัญหาพัฒนาการด้านสงัคม 
และอารมณ์ และเพิม่เตมิทกัษะการ
สนทนาภาษาองักฤษ ให้กบัเดก็ ๔ 
ขวบ 

เด็กมีพฒันาการดา้น

สังคมและ อารมณ์ 

เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ดี ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 
-พฒันาการดา้นสังคม

และอารมณ์ อยูใ่น

ระดบัดี ร้อยละ ๗๕ 

 



 หมายเหตุ 

๑.รูปแบบการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตามแบบ PA 1 ใหเ้ป็นไปตามบริบทและสภาพการ 

จดัการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาและขา้ราชการ

ครูผูจ้ดัท าขอ้ตกลง 

๒.งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตอ้งเป็นงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัท่ี 

ส่งโดยตรงต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน และใหน้ าเสนอรายวิชาหลกัท่ีท าการสอน โดยเสนอภาพรวมของ

รายวิชาหลกัท่ีท าการสอนทุกระดบัชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหน่ึงไดโ้ดย

จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตาม

ขอ้ตกลงสามารถประเมินไดต้ามแบบการประเมิน PA 2  

๓.การพฒันางานตามขอ้ตกลง ตามแบบ PA 1 ใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

(Outcomes) และตามตวัช้ีวดั (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ

พฒันาตนเองตามขอ้ตกลง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบติังานจริง

สภาพการจดัการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการพฒันา

งานตามขอ้ตกลงเป็นส าคญั โดยไม่เนน้การประเมินจากเอกสาร 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพฒันางานท่ีเป็นประเดินท้าทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ประเด็นท่ีทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ของผูจ้ดัท าขอ้ตกลงซ่ึงปัจจุบนัด ารง 

ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ตอ้งแสดงให้เห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงั คือ การปรับประยกุต ์การจดัการ

เรียนรู้และการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพฒันามาก

ขึ้น (ทั้งน้ี ประเด็นทา้ทายอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงัท่ีสูงกวา่ได)้ 

 

 



 ประเด็นท้าทาย เร่ือง .แกปั้ญหาพฒันาการดา้นสังคมและอารมณ์โดยใช ้เกม เพลงและนิทาน ใหก้บัเด็ก 

๔ ขวบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

.เด็กวยัส่ีขวบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็............................. มาจากพื้นเพของครอบครับท่ีแตกต่างกนั บางคนมี

ทกัษะชีวิตตามมาตรฐานท่ี ๖ ทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีดี บางคนไม่ได้

รับการฝึกทกัษะชีวิตมาก่อน  โดยเฉพาะทกัษะส าคญัในหลกัสูตรเช่นการช่วยเหลือตนเอง การมีวินยัในตนเอง 

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การประหยดัและพอเพียง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของเด็กท าใหเ้ม่ือเด็กมาอยูร่่วมกนัจึง

สร้างปัญหาตามมา  ดงันั้นเพื่อเป็นการฝึกทกัษะใหก้บัเด็ก ดงักล่าว จึงไดห้าวิธีแกปั้ญหาพฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์ใหก้บัเด็กส่ีขวบในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๑.วิธีการด าเนินการให้บรรลุ 

๑.๑ ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  โดยการสังเกตและประเมินผลพฒันาการดา้นสังคม และอารมณ์ ของเด็ก 

๔ ขวบทุกคน  

๑.๒ ศึกษาเกม เพลง และนิทาน และเลือกเกม เพลง และนิทานท่ีสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาเด็กให้มี

พฒันาการดา้นสังคมและอารมณ์สูงขึ้น 

๑.๓ น าเขา้ปรึกษากบักลุ่ม PLC เพื่อช่วยกนัปรับปรุงกิจกรรมเกม เพลง และนิทานให้มีความเหมาะสม

กิจกรรม 

๑.๔ น าไปใชใ้นการพฒันาใหก้บัเด็ก ๔ ขวบ 

๑.๔ วดัและประเมินผล 

๑.๕ สรุปรายงานผล 

๒. ผลลพัธ์การพฒันาท่ีคาดหวัง 

๑.๑ เชิงปริมาณ 

-     เด็กร้อยละ ๗๕ มีผลการประเมินพฒันาการดา้นสังคม และอารมณ์ สูงกวา่ค่าเป้าหมาย (ค่า

เป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็........ คือระดบั ดี ) 



๑.๒ เชิงคุณภาพ 

- เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม และอารมณ์เหมาะสมตามวยั 

ลงช่ือ............................................... 

          (...............................................) 

                   ต าแหน่ง ครู  

           ผูจ้ดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

                                   ......./........................./.......... 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แล้วแต่กรณี 

 (   ) เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

 (   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปแกไ้ข และเสนอเพื่อ

พิจารณาอีกคร้ัง ดงัน้ี 

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

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

...  

 

ลงช่ือ............................................... 

     (...............................................) 

ต าแหน่ง ................................ 

                                   ......./........................./........... 

 



ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพเิศษ  (ริเร่ิม พฒันา)  โดยใช้วิธีการวางแผนก่อนเขียน PA 

การวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา /ส่ิงท่ีต้องการพฒันา ก่อนการเขียนข้อตกลงในการพฒันางาน 

เด็กปฐมวัย  ๕  ขวบ  โรงเรียน.......................................  

สภาพปัจจุบนั
ปัญหา/ส่ิงท่ีอยาก
พฒันา/นโยบายของ

สถานศึกษา 

สาเหตุ วิธีการ/ นวตักรรมท่ีจะใช้
แกปั้ญหา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
(Outcomes) 

 
ตวัช้ีวดั 
(Indicators) 

-การประเมิน
พฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้นของเด็ก  ๔ ขวบ  
โรงเรียน ......ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบั
ดี ร้อยละ ๗๕   
-พฒันาการดา้น
อารมณ์ สังคม อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๖๕ 

จดักิจกรรมตาม
หลกัสูตรท่ีมี 
ปรับใหเ้หมาะ
กบับริบทของ
โรงเรียน  แต่ยงั
ไม่มีการใชน้วั
ตกรรมใหม่ ๆ 

    ริเร่ิมน ากิจกรรมการพฒันา
สมองส่วนหนา้ดว้ยดนตรี 
(EF) มาใชใ้นช่วงกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ ๕  
กิจกรรม  ประกอบดว้ย 
-กิจกรรมฟังเสียงจงัหวะ 
-กิจกรรมท าตามเสียงจงัหวะ 
-กิจกรรมสลบัจงัหวะ 
-การเดินและกระโดดตาม
จงัหวะท่ีไดย้นิ 

-เด็กออกแบบจงัหวะเอง  
 

เด็กมีพฒันาการดา้น
สังคม อารมณ์ 
เหมาะสมตามวยั 

-เด็กร้อยละ ๘๐ มีผลการ

ประเมินพฒันาการทั้ง ๔ 

ดา้น อยูใ่นระดบั ดี ขึ้น

ไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็กประเมิน
ผา่นร้อยละ ๗๕) 
-พฒันาการดา้นอารมณ์ 
สังคม อยูใ่นระดบัดี ร้อย
ละ ๗๕ 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างโดย ศกัดิเ์ดช  กองสงูเนิน ๐๘๑๒๖๖๐๗๕๕ 



 

 

แบบข้อตกลงในการพฒันางารน (PA) 

ต าแหน่ง ครู (วิทยฐานะครูช านาญการพเิศษ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ระหว่างวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ......ถึงวันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ........ 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ ...................................................................นามสกุล.............................................................ต าแหน่ง ครู 

รับเงินเดือนในอนัดบั คศ..............อตัราเงินเดือน .......................บาท 

สถานศึกษา............................................................สกดั อบจ./เทศบาล/อบต......................................................... 

อ าเภอ.........................................................................จงัหวดั............................................................................. 

ประเภทห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ (สามารถระบุไดม้ากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจดัการเรียนรู้จริง) 

 

 ⃞  หอ้งเรียนวิชาสามญัหรือวิชาพื้นฐาน 

          ///⃞ หอ้งเรียนปฐมวยั 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ⃞  หอ้งเรียนสายวิชาชีพ 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอธัยาศยั 

 

PA 1/ส 
ตวัอยา่งใชป้ระกอบการศึกษา ท่ีเขียนตามการออกแบบ

เคราะห 



ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงในการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ซ่ึง

เป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยูใ่นปัจจุบนักบัผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ แลว้แต่กรณี 

ไวด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี ๑ ข้อตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

  ๑. ภาระงาน มภีาระงานเป็นไปตามที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
      ๑.๑ ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ๑๕ ชัว่โมง/สปัดาห ์ดงันี้ 

- กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๓๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมกลางแจง้   จ านวน  ๓ ชัว่โมง  ๒๐  นาท/ีสปัดาห ์  
- กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง  ๔๕  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสร/ีเล่นตามมุม  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสรมิประสบการณ์  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเกมการศกึษา   จ านวน  ๒  ชัว่โมง  ๕๕  นาท/ีสปัดาห ์

      ๑.๒ งานสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๑๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - กจิกรรมตรวจสุขภาพนกัเรยีน         จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - ออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๕  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/จดัท าเครื่องมอืวดัและประเมนิผล จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การประเมนิพฒันาการเดก็   จ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/สรา้งและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - เขา้ร่วมและเป็นผูน้ าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีจ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
        ๑.๓ งานพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจ านวน  ๔  ชัว่โมง/สปัดาห ์

   - หวัหน้าเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช/ีพสัดุ  จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
- เวรประจ าวนัและเวรรกัษาการณ์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง/สปัดาห ์

      ๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 - หนูน้อยรกัการอ่าน    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
 - หนูน้อยตาวเิศษ    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

 

 



 ๒. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  

 ใหร้ะบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบติัในแต่ละดา้นวา่จะด าเนินการอยา่งไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้

ในการด าเนินการดว้ยก็ได ้

ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง

ใน1 รอบการะประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง

ท่ีคาดหวงัใหเ้กิด

ขึ้นกบัผูเ้รียน (โปรด

ระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดขึ้นกบัผูเ้รียน

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้นหรือมี

การพฒันามากขึ้นหรือ

ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการสร้างและ

หรือพฒันาหลกัสูตรการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การสร้างและหรือพฒันาส่ือ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีและ

แหล่งเรียนรู้ การศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ

แกปั้ญหาหรือพฒันาการ

เรียนรู้การจดับรรยากาศท่ี

ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  

๑.๑ สร้างและหรือพฒันาหลกัสูตร 
     ศึกษา มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐จ านวน 
๑๒ มาตรฐาน ทั้งดา้นร่างกาย สังคม  
อารมณ์และสติปัญญา โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านสังคม และอารมณ์
โดย ริเ ร่ิมใช้การพัฒนาสมองส่วน
หน้ า ด้ วยดนต รี  (EF)  ม า ใ ช้  ให้
เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษา ตามวัยของเด็ก๔  
ขวบ เพื่อให้เด็กได้มีพฒันาการด้าน
สังคมและอารมณ์ท่ีเหมาะสมตามวยั
และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ

ด้านสังคม และ

อารมรณ์ตามวยัและ

ความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก

ประเมินผา่นร้อยละ 

๖๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 
 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

และการอบรมและพฒันา
คุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน 

๑.๒ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

     ริเร่ิมการน ากิจกรรมการพัฒนา

สมองส่วนหน้าด้วยดนตรี  จ านวน ๕  

กิจกรรมมาใช้กับเด็กวัย๔ ขวบ ให้
เหมาะกบับริบทของสถานศึกษาและ
เด็ก โดยน ามาใชใ้นช่วงกิจกรรมการ
เคล่ือนไหวและจงัหวะเพื่อยกระดบั
พัฒนาการเด็กในด้านสังคมและ
อารมณ์  

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๖๕) 

 ๑.๓ จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     เตรียมความพร้อมในการการจดั
กิจกรรมโดย ริ เ ร่ิมใ ช้ เค ร่ืองเคาะ
จังหวะท่ีคิดขึน้  คือการตัดไม้ไผ่เป็น
ท่อนมาเป็นเคร่ืองเคาะจังหวะ  ใช้
ประกอบการจัด กิ จกรรมทั้ ง  ๕  
กิ จ ก ร รม  แ ล้ ว น า ม า ใ ช้ ใ น ช่ ว ง
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ ของ
แต่ละวนั  เพื่อใหส้ามารถจดักิจกรรม
ให้กับ เด็กได้อย่ า งรวด เ ร็ว  และ
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๖๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 

 
๑ .๔  ส ร้ า ง แ ล ะห รื อพัฒน า ส่ื อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  
   ริเร่ิมน าวัสดุจากธรรมชาติท่ีมีใน
ท้องถิ่นมาใช้เป็น ส่ือประกอบการ
สอนกิจรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ
เพื่อน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมหน่วย
ท่ี ....... และหน่วยท่ี .............  โดยใช้
วสัดุจากธรรมชาติคือไมไ้ผ่น ามาตดั
และจัดท าเป็นเคร่ืองเคาะจังหวะ 
จ านวน  ๒๐ ช้ิน  เท่ ากับจ านวน
นกัเรียนทุกคน  

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๖๕) 

 ๑.๕ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ริเร่ิมการน าแบบการประเมินผล 
การร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมอง
ส่วนหน้าด้วยดนตรี ของเด็ก ๔ ขวบ
ทั้ ง  ๕  กิ จ ก รรม  เพื่ อ ใ ช้ ใ นก าร
ประเมินผลการร่วมกิจกรรม และ
เพื่ อให้สามารถวัดและประเ มิน
พฒันาการดา้น สังคมและอารมณ์ ได้
อยา่งเหมาะสมตามวยัของเด็ก 
 
 
 
 
 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๖๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ 
    ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เร่ืองการพฒันาสมองส่วนหน้าด้วย
ดนตรี และพฒันาการของเด็ก ๔ ขวบ 
แล้ววิจัยชั้นเรียนเร่ือง การยกระดับ
พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ 
โดยใชกิ้จกรรมการพฒันาสมองส่วน
หนา้ดว้ยดนตรี(EF) กบัเด็กปฐมวยั ๔ 
ขวบ 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก

ประเมินผา่นร้อยละ 

๖๕) 

 ๑.๗ จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน 
    จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทกัษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการ
เรียนรู้โดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
สังคม และอารมณ์ของเด็ก ๔ ขวบ 
โดยริเร่ิมน ากิจกรรม ๕ กิจกรรม  ใช้
ในช่วงกิจกรรมเค ล่ือนไหวและ
จังหวะ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๖๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๑.๘ อบรมและพฒันาคุณลกัษณะท่ีดี
ของผูเ้รียน 
    อบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
โดยริเร่ิมน ากิจกรรมท้ัง ๕ กิจกรรม
ท่ีช่วยในการพัฒนาการเคารพกฎ
กติการ การยับยั้งช่ังใจ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  ซ่ึงเป็นพัฒนาการด้าน
สังคม และอารมณ์ 

เด็กมีวินยัในการ
เคารพกฎ กติกา มี
ความยบัย ั้งชัง่ใจ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

เด็กร้อยละ ๘๐ มีการ
เคารพกฎ กติกา มี
ความยบัย ั้งชัง่ใจ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๒. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผูเ้รียนและรายวิชา 
    จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของเด็ก ๔ 
ขวบ ตามพฒันาการทั้ง ๔ ด้านของ
เ ด็ ก เ ป็ น ร า ยบุ ค ค ล โ ด ย เ ฉ พ า ะ
พัฒนาการด้านสังคม และอารมณ์  
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลท่ีใช้พฒันาเด็ก
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

เด็กไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือแกไ้ขเป็น
รายบุคคล 

เด็กทุกคนไดรั้บการ
ช่วยเหลือแกไ้ขใหมี้
พฒันาการดีขึ้น 

 ๒.๒ ด า เ นินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน  
    ออกเยี่ยมบา้นเด็กครบทุกคน เพื่อ

ท าความรู้จักครอบครับ และจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานของเด็กทุกคน ท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเด็กได้
เป็นรายบุคคล 
 

เด็กไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือแกไ้ขเป็น
รายบุคคล 

เด็กทุกคนไดรั้บการ
ช่วยเหลือแกไ้ขใหมี้
พฒันาการดีขึ้น 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อ่ืนๆ ของสถานศึกษา  
    เป็นคณะกรรมการวิชาการระดับ
ปฐมวยั เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของเด็กปฐมวยั  และเป็น
คณะกรรมการงานอาหารกลางวัน 
ดูแลการบริการอาหารกลางวนัให้มี
คุณภาพ เด็กได้ รับสารอาหารท่ี
ครบถว้น และสะอาดถูกสุขลกัษณะ  

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๖๕) 

 ๒.๔  ประสานความ ร่วม มือกับ
ผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ  
    จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายผูป้กครองของ
เด็กปฐมวยั ๔ ขวบเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับผูป้กครองในการพฒันา
เด็ก และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อประสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เด็ก ๔ ขวบ เช่น วดั อบต. ปราชญ์
ทอ้งถ่ิน 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๖๕) 

๓. ด้านการพฒันาตนเอง

และวิชาชีพ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการพฒันา

ตนเองอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง 

๓.๑ พฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  
  วางแผนพฒันาตนเอง โดยเขา้รบั
การอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบั
พฒันาการของเด็กปฐมวยั ๔ ขวบ 
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพิม่เตมิจาก
อนิเตอรเ์น็ต การพฒันาสมองส่วน
หน้าด้วยดนตรี (EF) 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ

ด้านสังคม และ

อารมรณ์ตามวยัและ

ความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการดา้นสังคม 

และอารมณ์  อยูใ่น

ระดบั ๒ ขึ้นไป  



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

วิชาชีพเพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนรู้และการน า
ความรู้ความสามารถทกัษะ
ท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง
และวิชาชีพมาใชใ้นการ
พฒันาตนเองและวิชาชีพมา
ใชใ้นการพฒันา การจดัการ
เรียนรู้ การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน และการพฒันา
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

๓.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้
   เป็นผูน้ ากลุม(Model) และสมาชกิ
( Buddy) ข อ ง ก ลุ่ ม  PLC โ ด ย มี
เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ พัฒ น า ก า ร จั ด
กิจกรรมของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กิจกรรมการพฒันาสมองส่วนหน้า
ดว้ยดนตร ี ทัง้ ๕  กจิกรรม  ช่วยกนั
ปรบักจิกรรม(Plan) การสงัเกตการ
จดักิจกรรม(Do&See) การสะท้อน
ผลการจัดกิจกรรม(Reflect) และ
การปรบัปรุงกจิกรรม 
3.3 น าความรู ้ความสามารถ ทกัษะ
ที่ ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ การพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจดัการเรยีนรู ้
  น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมจดั
กจิกรรม ทัง้ ๕ กจิกรรมใหก้บัเดก็ 
๔ ขวบ และเป็นทีป่รกึษาใหก้บัครู
ทัง้ในโรงเรยีนและโรงเรยีน
เครอืขา่ยในเรื่องการพฒันาสมอง
สว่นหน้าดว้ยดนตร ี(EF) 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ
ด้านสังคม และ
อารมรณ์ตามวยัและ
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๗๕ มี
ผลการประเมิน
พฒันาการดา้นสังคม 
และอารมณ์  อยูใ่น
ระดบั ๒ ขึ้นไป  

 

 



 หมายเหตุ 

๑.รูปแบบการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตามแบบ PA 1 ใหเ้ป็นไปตามบริบทและสภาพการ 

จดัการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาและขา้ราชการ

ครูผูจ้ดัท าขอ้ตกลง 

๒.งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตอ้งเป็นงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัท่ี 

ส่งโดยตรงต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน และใหน้ าเสนอรายวิชาหลกัท่ีท าการสอน โดยเสนอภาพรวมของ

รายวิชาหลกัท่ีท าการสอนทุกระดบัชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหน่ึงไดโ้ดย

จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตาม

ขอ้ตกลงสามารถประเมินไดต้ามแบบการประเมิน PA 2  

๓.การพฒันางานตามขอ้ตกลง ตามแบบ PA 1 ใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

(Outcomes) และตามตวัช้ีวดั (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ

พฒันาตนเองตามขอ้ตกลง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบติังานจริง

สภาพการจดัการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการพฒันา

งานตามขอ้ตกลงเป็นส าคญั โดยไม่เนน้การประเมินจากเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพฒันางานท่ีเป็นประเดินท้าทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ประเด็นท่ีทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ของผูจ้ดัท าขอ้ตกลงซ่ึงปัจจุบนัด ารง 

ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ตอ้งแสดงให้เห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงั คือ การปรับประยกุต ์การจดัการ

เรียนรู้และการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพฒันามาก

ขึ้น (ทั้งน้ี ประเด็นทา้ทายอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงัท่ีสูงกวา่ได)้ 

 

 ประเด็นท้าทาย เร่ือง .การใชกิ้จกรรมพฒันาสมองส่วนหนา้ดว้ยดนตรี(EF) เพื่อเพิ่มพฒันาการดา้น

สังคม และอารมณ์  ของเด็ก ๔ ขวบ โรงเรียน.......ปีการศึกษา............ 

สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

.เด็กวยัหา้ขวบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็/โรงเรียน............................. มาจากพื้นเพของครอบครับท่ีแตกต่างกนั 

บางคนมีพฒันาการและทกัษะชีวิตท่ีแตกต่างกนั บางคนไม่ไดรั้บการพฒันาและฝึกทกัษะชีวิตมาก่อน  

โดยเฉพาะทกัษะส าคญัในหลกัสูตรเช่นการช่วยเหลือตนเอง การมีวินยัในตนเอง  การปฎิบติัตามกฎกติการ 

มารยาททางสังคม  การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น การประหยดัและพอเพียง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของเด็ก๔ ขวบท า

ใหเ้ม่ือเด็กมาอยูร่่วมกนัจึงสร้างปัญหาตามมา  ดงันั้นเพื่อเป็นการฝึกทกัษะและยกระดบัพฒันาการดา้นสังคม

และอารมณ์ใหก้บัเด็ก ดงักล่าวจึงไดริ้เร่ิมน ากิจกรรมการพฒันาสมองส่วนหนา้ดว้ยดนตรี (EF)มาใชใ้นการ

ยกระดบัพฒันาการดา้นสังคมและอารมณ์ใหก้บัเด็ก๔ขวบในปีการศึกษา............. 

๑.วิธีการด าเนินการให้บรรลุ 

๑.๑ ศึกษา มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐

จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ดา้นสังคม และ อารมณ์ 

             ๑.๒ ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  โดยการสังเกตและประเมินผลพฒันาการในดา้นสังคมและอารมณ์ของ

เด็ก ๔ ขวบทุกคน 

๑.๓ ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสมองส่วนหนา้ดว้ยดนตรี (EF) 



๑.๔ ริเร่ิมจดัท าส่ือประกอบการจดักิจกรรมโดยใชว้สัดุจากทอ้งถ่ิน เพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมเคล่ือนไหว

และจงัหวะ จ ารวน  ๕  กิจกรรม และจดัท าแบบการประเมินผลกิจกรรมทั้ง ๕ กิจกรรม ประกอบดว้ย 

- กิจกรรมฟังเสียงจงัหวะ 

- กิจกรรมเคาะตามเสียงจงัหวะ 

- การเคาะและเวน้ตามเสียงท่ีไดย้นิ 

- การเดินและกระโดดตามจงัหวะท่ีไดย้นิ 

- เด็กออกแบบจงัหวะเอง            (ออกแบบเคร่ืองเคาะจงัหวะโดยใชว้สัดุจากธรรมชาติและเศษวสัดุ) 

๑.๕ น าเขา้ปรึกษากบักลุ่ม PLC เพื่อช่วยกนัปรับปรุงกิจกรรมทั้ง ๕  กิจกรรมใหมี้ความเหมาะสม 

๑.๖ น าไปใชใ้นการพฒันาใหก้บัเด็ก ๕ ขวบ โดยใชใ้นกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ ในช่วงเดือน 

ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

๑.๗ วดัและประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ตามแบบการประเมิน 

๑.๘ สรุปรายงานผล 

๒. ผลลพัธ์การพฒันาท่ีคาดหวัง 

๑.๑ เชิงปริมาณ 

-     เด็กร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินการร่วมกจิกรรมท้ัง ๕ กจิกรรมในระดับ ดี 

-   เด็กร้อยละ ๗๕ มีผลการประเมินพฒันาการดา้นสังคม และอารมณ์ สูงกวา่ค่าเป้าหมาย (ค่า

เป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็./โรงเรียน....... คือระดบั ดี ) 

1.1 เชิงคุณภาพ 

- เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมและอารมณ์เหมาะสมตามวยั  และอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

 

 

 



ลงช่ือ............................................... 

          (...............................................) 

                   ต าแหน่ง ครู  

           ผูจ้ดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

                                   ......./........................./........... 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แล้วแต่กรณี 

 (   ) เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

 (   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปแกไ้ข และเสนอเพื่อ

พจิารณาอีกคร้ัง ดงัน้ี 

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

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

 

ลงช่ือ............................................... 

     (...............................................) 

ต าแหน่ง ................................ 

                                   ......./........................./........... 

 

 

 

 

 



ครู  วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ  (คิดค้น  ปรับเปลี่ยน)  โดยใช้วิธีการวางแผนก่อนเขียน PA 

การวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา /ส่ิงท่ีต้องการพฒันา ก่อนการเขียนข้อตกลงในการพฒันางาน 

เด็กปฐมวัย  ๕  ขวบ  โรงเรียน.......................................  

สภาพปัจจุบนั
ปัญหา/ส่ิงท่ีอยาก
พฒันา/นโยบายของ

สถานศึกษา 

สาเหตุ วิธีการ/ นวตักรรมท่ีจะใช้
แกปั้ญหา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
(Outcomes) 

 
ตวัช้ีวดั 
(Indicators) 

การประเมิน
พฒันาการทั้ง ๔ 
ดา้นของเด็ก  ๕  
ขวบ  โรงเรียน ......
ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ ๗๕   

จดักิจกรรมตาม
หลกัสูตรท่ีมี 
ปรับใหเ้หมาะ
กบับริบทของ
โรงเรียน  แต่ยงั
ไม่มีการใชน้วั
ตกรรมใหม่ ๆ 

    คิดคน้กิจกรรมเคล่ือนไหว
และจงัหวะใหม่  โดยน า
กิจกรรมจิตตปัญญาและการ
พฒันาสมองส่วนหนา้ดว้ย
ดนตรี (EF) มาบูรณาการดว้ย
การออกแบบกิจกรรมใหม่ ๕  
กิจกรรม  ประกอบดว้ย 
-กิจกรรมส่งน ้าควบคู่กบัเสียง
จงัหวะ 
-กิจกรรมส่งบอล ควบคู่กบั
เสียงจงัหวะ 
-การหลบัตาแลว้เคาะจงัหวะ
ตามเสียงท่ีไดย้นิ 

-การเดินและกระโดดตาม
จงัหวะท่ีไดย้นิ 

-เด็กออกแบบจงัหวะเอง  
เพื่อน ามาใชใ้นช่วงกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ  โดย
ปรับเปล่ียนแบบหน่วยการ
เรียนรู้ใหม่ 

เด็กมีพฒันาการตาม
วยัและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลสูงขึ้น 

เด็กร้อยละ ๘๐ มีผลการ

ประเมินพฒันาการทั้ง ๔ 

ดา้น อยูใ่นระดบั ดี ขึ้น

ไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็กประเมิน
ผา่นร้อยละ ๗๕) 

ตวัอย่างโดย ศกัดิเ์ดช  กองสงูเนิน ๐๘๑๒๖๖๐๗๕๕ 



 

 

แบบข้อตกลงในการพฒันางารน (PA) 

ต าแหน่ง ครู (วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... 

ระหว่างวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ......ถึงวันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ........ 

ผู้จัดท าข้อตกลง 

ช่ือ ...................................................................นามสกุล.............................................................ต าแหน่ง ครู 

รับเงินเดือนในอนัดบั คศ..............อตัราเงินเดือน .......................บาท 

สถานศึกษา............................................................สกดั อบจ./เทศบาล/อบต......................................................... 

อ าเภอ.........................................................................จงัหวดั............................................................................. 

ประเภทห้องเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ (สามารถระบุไดม้ากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจดัการเรียนรู้จริง) 

 

 ⃞  หอ้งเรียนวิชาสามญัหรือวิชาพื้นฐาน 

          ///⃞ หอ้งเรียนปฐมวยั 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ⃞  หอ้งเรียนสายวิชาชีพ 

 ⃞  หอ้งเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอธัยาศยั 

 

PA 1/ส 
ตวัอยา่งใชป้ระกอบการศึกษา

เคราะห 



ขา้พเจา้ขอแสดงเจตจ านงในการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ซ่ึง

เป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยูใ่นปัจจุบนักบัผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ แลว้แต่กรณี 

ไวด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี ๑ ข้อตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

  ๑. ภาระงาน มภีาระงานเป็นไปตามที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด 
      ๑.๑ ชัว่โมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ๑๕ ชัว่โมง/สปัดาห ์ดงันี้ 

- กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๓๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมกลางแจง้   จ านวน  ๓ ชัว่โมง  ๒๐  นาท/ีสปัดาห ์  
- กจิกรรมศลิปะสรา้งสรรค์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง  ๔๕  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสร/ีเล่นตามมุม  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเสรมิประสบการณ์  จ านวน  ๑  ชัว่โมง  ๔๐  นาท/ีสปัดาห ์
- กจิกรรมเกมการศกึษา   จ านวน  ๒  ชัว่โมง  ๕๕  นาท/ีสปัดาห ์

      ๑.๒ งานสง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๑๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - กจิกรรมตรวจสุขภาพนกัเรยีน         จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - ออกแบบและจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ จ านวน  ๕  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/จดัท าเครื่องมอืวดัและประเมนิผล จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การประเมนิพฒันาการเดก็   จ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - การจดัหา/สรา้งและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน จ านวน ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์
   - เขา้ร่วมและเป็นผูน้ าชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีจ านวน ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
        ๑.๓ งานพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาจ านวน  ๔  ชัว่โมง/สปัดาห ์

   - หวัหน้าเจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช/ีพสัดุ  จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
- เวรประจ าวนัและเวรรกัษาการณ์  จ านวน  ๓  ชัว่โมง/สปัดาห ์

      ๑.๔ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  จ านวน  ๒  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 - หนูน้อยรกัการอ่าน    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์
 - หนูน้อยตาวเิศษ    จ านวน  ๑  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 

 

 



 ๒. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู  

 ใหร้ะบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบติัในแต่ละดา้นวา่จะด าเนินการอยา่งไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้

ในการด าเนินการดว้ยก็ได ้

ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

ท่ีจะด าเนินการพฒันาตามขอ้ตกลง

ใน1 รอบการะประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

ของงานตามขอ้ตกลง

ท่ีคาดหวงัใหเ้กิด

ขึ้นกบัผูเ้รียน (โปรด

ระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

ท่ีจะเกิดขึ้นกบัผูเ้รียน

ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีขึ้นหรือมี

การพฒันามากขึ้นหรือ

ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

(โปรดระบุ) 

๑. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการสร้างและ

หรือพฒันาหลกัสูตรการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การสร้างและหรือพฒันาส่ือ 

นวตักรรม เทคโนโลย ีและ

แหล่งเรียนรู้ การศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ

แกปั้ญหาหรือพฒันาการ

เรียนรู้การจดับรรยากาศท่ี

ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  

๑.๑ สร้างและหรือพฒันาหลกัสูตร 
     ศึกษา มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐จ านวน 
๑๒ มาตรฐาน ทั้งดา้นร่างกาย สังคม  
อ า รม ณ์และส ติ ปัญญา  ก า รจัด
ประสบการณ์ด้วยจิตตปัญญา และ
การพฒันาสมองส่วนหนา้ดว้ยดนตรี 
(EF) แล้วออกแบบหลักสูตร หน่วย
การเ รียนรู้ ใหม่  ให้ เหมาะสมกับ
บ ริ บ ท  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สถานศึกษา ตามวยัของเด็ก ๕ ขวบ 
เพื่อใหเ้ด็กไดมี้พฒันาการท่ีเหมาะสม
ตามวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 

๑.๑เด็กมีพฒันาการ

ตามวยัและความ

แตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

๑.๑เด็กร้อยละ ๘๐ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก

ประเมินผา่นร้อยละ 

๗๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 
 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

และการอบรมและพฒันา
คุณลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน 

๑.๒ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
     คิดค้นออกแบบการจัดกิจกรรม
ใหม่ ให้กับ เด็กวัย๕ ขวบ ให้กับ
บริบทของสถานศึกษาและเด็ก โดย
เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณา
การผ่านกิจกรรมการเล่นปนเรียน ๕  
กิจกรรม เพื่อพัฒนาการเด็กทั้ ง ๔ 
ดา้น  

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมินการร่วม

กิจกรรมทั้ง ๕ 

กิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

(ระดบั๒) 

๒.เด็กร้อยละ ๘๐ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 

 ๑.๓ จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     เตรียมความพร้อมในการการจดั
กิจกรรมท่ีคิดค้น  ออกแบบใหม่ทั้ง 
๕ กิจกรรมในช่วงการจัดกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ ในแต่ละวนั 
โดย เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม
ให้กับ เด็กได้อย่ า งรวด เ ร็ว  และ
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมินการร่วม

กิจกรรมทั้ง ๕ 

กิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

(ระดบั๒) 

๒.เด็กร้อยละ ๘๐ มี

ผลการประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 

 
๑ .๔  ส ร้ า ง แ ล ะห รื อพัฒน า ส่ื อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้  
    คิ ดค้น  ส ร้ า ง  และพัฒนา  ส่ื อ
ประกอบการสอนกิจรรมเคล่ือนไหว
และจังหวะเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมหน่วยท่ี ....... และหน่วยท่ี 
.............  โดยใช้วสัดุจากธรรมชาติ 
และเศษวสัดุ ท่ีมีในทอ้งถ่ิน และปรับ
ให้เหมาะสมกบัเด็ก ๕ ขวบ จ านวน  
๒  ชุด 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

(ปีท่ีผา่นมาเด็ก
ประเมินผา่นร้อยละ 
๗๕) 

 ๑.๕ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ออกแบบการประเมินผล การร่วม
กิจกรรมเด็กทั้ง ๕ กิจกรรม ใชใ้นการ
ประเมินผลการร่วมกิจกรรม และ
เพื่ อให้สามารถวัดและประเ มิน
พัฒนาก า รทั้ ง  ๔  ด้ า น ได้อ ย่ า ง
เหมาะสมตามวยัของเด็ก 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐มีผล

การประเมิน

พฒันาการทั้ง ๔ ดา้น 

อยูใ่นระดบั ๒ ขึ้นไป  

 

 ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ 
    ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เ ร่ืองจิตตปัญญา การพัฒนาสมอง
ส่วนหน้า และพฒันาการของเด็ก ๕ 
ขวบ แลว้วิจยัชั้นเรียนโดยพฒันาการ
ออกแบบกิจกรรมบูรณาการจิตต
ปัญญาและการพฒันาสมองส่วนหนา้ 
เพื่อพฒันาเด็กทุกดา้น 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมินทั้ง ๕ 

กิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

(ระดบั๒) 

 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๑.๗ จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน 
    จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมและพฒันา
ผูเ้รียน ให้เกิดกระบวนการคิด ทกัษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการ
เรียนรู้และนวตักรรมของเด็ก ๕ ขวบ 
โดยออกแบบกิจกรรม ๕ กิจกรรม  
ใช้ในช่วงกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะ 

๑.เด็กมีพฒันาการ
ตามวยัและความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
 
 
 
 
 
 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมินทั้ง ๕ 

กิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

(ระดบั๒) 

 

 ๑.๘ อบรมและพฒันาคุณลกัษณะท่ีดี
ของผูเ้รียน 
    อบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และค่านิยมความเป็นไทยท่ีดีงาม 
โดยออกแบบกิจกรรมทั้ง ๕ กิจกรรม
ท่ีช่วยในการพัฒนาการเคารพกฎ
กติการ การยบัย ั้งชั่งใจ การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น   

เด็กมีวินยัในการ
เคารพกฎ กติกา มี
ความยบัย ั้งชัง่ใจ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

เด็กร้อยละ ๘๐ มีการ
เคารพกฎ กติกา มี
ความยบัย ั้งชัง่ใจ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

๒. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

๒.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผูเ้รียนและรายวิชา 
    จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของเด็ก ๕ 
ขวบ ตามพฒันาการทั้ง ๔ ด้านของ
เด็กเป็นรายบุคคล เพื่อน ามาเป็น
ข้อมูล ท่ีใช้พัฒนาเด็กได้เต็มตาม
ศกัยภาพ 
 

เด็กไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือแกไ้ขเป็น
รายบุคคล 

เด็กทุกคนไดรั้บการ
ช่วยเหลือแกไ้ขใหมี้
พฒันาการดีขึ้น 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

 ๒.๒ ด า เ นินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน  
    ออกเยี่ยมบา้นเด็กครบทุกคน เพื่อ
ท าความรู้จักครอบครับ และจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานของเด็กทุกคน ท าให้

สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเด็กได้
เป็นรายบุคคล 

เด็กไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือแกไ้ขเป็น
รายบุคคล 

เด็กทุกคนไดรั้บการ
ช่วยเหลือแกไ้ขใหมี้
พฒันาการดีขึ้น 

 ๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการ และงาน
อ่ืนๆ ของสถานศึกษา  
    เป็นคณะกรรมการวิชาการระดับ
ปฐมวยั เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของเด็กปฐมวยั  และเป็น
คณะกรรมการงานอาหารกลางวัน 
ดูแลการบริการอาหารกลางวนัให้มี
คุณภาพ เด็กได้ รับสารอาหารท่ี
ครบถว้น และสะอาดถูกสุขลกัษณะ  

เด็กมีพฒันาการดา้น
ร่างกาย (น ้าหนงั 
ส่วนสูง)เหมาะสม
ตามวยั 

เด็กทุกคนมีพฒันาการ
ดา้นร่างกาย(น ้าหนกั 
ส่วนสูง)เหมาะสมตาม
วยั 

 ๒.๔  ประสานความ ร่วม มือกับ
ผูป้กครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ  
    จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายผูป้กครองของ
เด็กปฐมวยั ๕ ขวบเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับผูป้กครองในการพฒันา
เด็ก และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อประสานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เด็ก ๕ ขวบ เช่น วดั อบต. ปราชญ์
ทอ้งถ่ิน 

เด็กมีลกัษณะนิสัยท่ี
พึงประสงคเ์หมาะสม
ตามวยั 

เด็กร้อยละ ๘๐ ผา่น
การประเมิน
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นระดบัดี 



ลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 

 

ผลลพัธ์ (Outcomes) 

 

ตัวชี้วัด (Indicators) 

๓. ด้านการพฒันาตนเอง

และวิชาชีพ 

ลกัษณะงานท่ีเสนอให้

ครอบคลุมถึงการพฒันา

ตนเองอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมใน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง

วิชาชีพเพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนรู้และการน า

ความรู้ความสามารถทกัษะ

ท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง

และวิชาชีพมาใชใ้นการ

พฒันาตนเองและวิชาชีพมา

ใชใ้นการพฒันา การจดัการ

เรียนรู้ การพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน และการพฒันา

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

๓.๑ พฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  
  วางแผนพฒันาตนเอง โดยเขา้รบั
การอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกบั
พฒันาการของเด็กปฐมวยั ๕ ขวบ 
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพิม่เตมิจาก
อินเตอร์เน็ต  และศึกษาเพิ่มเติม
เรื่องจิตตปัญญา และการพัฒนา
สมองสว่นหน้า (EF) 
๓.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพฒันาการ
จดัการเรยีนรู ้
   เป็นผูน้ ากลุม(Model) และสมาชกิ
( Buddy) ข อ ง ก ลุ่ ม  PLC โ ด ย มี
เ ป้ า ห ม า ย เ พื่ อ พัฒ น า ก า ร จั ด
กจิกรรมของเดก็ปฐมวยั 
3.3 น าความรู ้ความสามารถ ทกัษะ
ที่ ได้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ ในการพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ การพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม
การจดัการเรยีนรู ้
  น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
ออกแบบการจัดกิจกรรม ทัง้  ๕ 
กจิกรรมใหก้บัเดก็ ๕ ขวบ และเป็น
ที่ปรึกษาให้กับครูทัง้ในโรงเรียน
และโรงเรียนเครือข่ายในเรื่องการ
จัดกิจกรรมจิตตปัญญา  และการ
พฒันาสมองสว่นหน้า (EF) 

๑.เด็กมีพฒันาการ

ตามวยัและความ

แตกต่างระหวา่ง

บุคคล 

๑.เด็กร้อยละ ๘๐ มีผล

การประเมินทั้ง ๕ 

กิจกรรมอยูใ่นระดบัดี 

(ระดบั๒) 

 



 

 หมายเหตุ 

๑.รูปแบบการจดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตามแบบ PA 1 ใหเ้ป็นไปตามบริบทและสภาพการ 

จดัการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาและขา้ราชการ

ครูผูจ้ดัท าขอ้ตกลง 

๒.งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน ตอ้งเป็นงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัท่ี 

ส่งโดยตรงต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน และใหน้ าเสนอรายวิชาหลกัท่ีท าการสอน โดยเสนอภาพรวมของ

รายวิชาหลกัท่ีท าการสอนทุกระดบัชั้น ในกรณีท่ีสอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหน่ึงไดโ้ดย

จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพฒันางานตาม

ขอ้ตกลงสามารถประเมินไดต้ามแบบการประเมิน PA 2  

๓.การพฒันางานตามขอ้ตกลง ตามแบบ PA 1 ใหค้วามส าคญักบัผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน  

(Outcomes) และตามตวัช้ีวดั (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ

พฒันาตนเองตามขอ้ตกลง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบติังานจริง

สภาพการจดัการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการพฒันา

งานตามขอ้ตกลงเป็นส าคญั โดยไม่เนน้การประเมินจากเอกสาร 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อตกลงในการพฒันางานท่ีเป็นประเดินท้าทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ประเด็นท่ีทา้ทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ของผูจ้ดัท าขอ้ตกลงซ่ึงปัจจุบนัด ารง 

ต าแหน่งครู (ยงัไม่มีวิทยฐานะ) ตอ้งแสดงให้เห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงั คือ การปรับประยกุต ์การจดัการ

เรียนรู้และการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพฒันามาก

ขึ้น (ทั้งน้ี ประเด็นทา้ทายอาจจะแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัการปฏิบติัท่ีคาดหวงัท่ีสูงกวา่ได)้ 

 



 ประเด็นท้าทาย เร่ือง .การพฒันากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ดว้ยการบูรณาการจิตตปัญญาและการ

พฒันาสมองส่วนหนา้ เพื่อเพิ่มพฒันาการในทุกดา้น ของเด็ก ๕ ขวบ โรงเรียน...................ปีการศึกษา............ 

สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

.เด็กวยัหา้ขวบศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็/โรงเรียน............................. มาจากพื้นเพของครอบครับท่ีแตกต่างกนั 

บางคนมีพฒันาการและทกัษะชีวิตท่ีแตกต่างกนั บางคนไม่ไดรั้บการพฒันาและฝึกทกัษะชีวิตมาก่อน  

โดยเฉพาะทกัษะส าคญัในหลกัสูตรเช่นการช่วยเหลือตนเอง การมีวินยัในตนเอง  การปฎิบติัตามกฎกติการ 

มารยาททางสังคม  การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น การประหยดัและพอเพียง ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัขงอเด็กท าใหเ้ม่ือ

เด็กมาอยูร่่วมกนัจึงสร้างปัญหาตามมา  ดงันั้นเพื่อเป็นการฝึกทกัษะใหก้บัเด็ก ดงักล่าวจึงไดอ้อกแบบกิจกรรมมา

ใชใ้นการพฒันาทกัษะใหก้บัเด็กหา้ขวบในปีการศึกษา............. 

๑.วิธีการด าเนินการให้บรรลุ 

๑.๑ ศึกษา มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๖๐

จ านวน ๑๒ มาตรฐาน ทั้งดา้นร่างกาย สังคม  อารมณ์และสติปัญญา  

             ๑.๒ ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  โดยการสังเกตและประเมินผลพฒันาการในทุกดา้นของเด็ก ๕ ขวบทุกคน 

๑.๓ ศึกษาความรู้เก่ียวกบัจิตตปัญญา และการพฒันาสมองส่วนหนา้ (EF) 

๑.๔ ออกแบบกิจกรรม และส่ือประกอบการจดักิจกรรม เพื่อใชใ้นการท ากิจกรรมเคล่ือนไหวและ

จงัหวะ จ ารวน  ๕  กิจกรรม และออกแบบการประเมินผลกิจกรรมทั้ง ๕ กิจกรรม ประกอบดว้ย 

- กิจกรรมส่งน ้าควบคู่กบัเสียงจงัหวะ 

- กิจกรรมส่งบอล ควบคู่กบัเสียงจงัหวะ 

- การหลบัตาแลว้เคาะจงัหวะตามเสียงท่ีไดย้นิ 

- การเดินและกระโดดตามจงัหวะท่ีไดย้นิ 

- เด็กออกแบบจงัหวะเอง  

(ออกแบบเคร่ืองเคาะจงัหวะโดยใชว้สัดุจากธรรมชาติและเศษวสัดุ) 

๑.๕ น าเขา้ปรึกษากบักลุ่ม PLC เพื่อช่วยกนัปรับปรุงกิจกรรมทั้ง ๕  กิจกรรมใหมี้ความเหมาะสม 

๑.๖ น าไปปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ (...........................................................)เพื่อปรับปรุง 



๑.๗ น าไปใชใ้นการพฒันาใหก้บัเด็ก ๕ ขวบ โดยใชใ้นกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ ในช่วงเดือน 

ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

๑.๘ วดัและประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ตามแบบการประเมิน 

๑.๙ สรุปรายงานผล 

๒. ผลลพัธ์การพฒันาท่ีคาดหวัง 

๑.๑ เชิงปริมาณ 

-     เด็กร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินการร่วมกจิกรรมท้ัง ๕ กจิกรรมในระดับ ดี 

-   เด็กร้อยละ ๘๐ มีผลการประเมินพฒันาการทุกดา้น สูงกวา่ค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมายของ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็./โรงเรียน....... คือระดบั ดี ) 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- เด็กมีพฒันาการเหมาะสมตามวยั  และอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 

ลงช่ือ............................................... 

          (...............................................) 

                   ต าแหน่ง ครู  

           ผูจ้ดัท าขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

                                   ......./........................./........... 

 

 

 

 

 



 

ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์พฒันาเด็กเลก็ แล้วแต่กรณี 

 (   ) เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน 

 (   ) ไม่เห็นชอบให้เป็นขอ้ตกลงในการพฒันางาน โดยมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปแกไ้ข และเสนอเพื่อ

พจิารณาอีกคร้ัง ดงัน้ี 

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

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

 

ลงช่ือ............................................... 

     (...............................................) 

ต าแหน่ง ................................ 

                                   ......./........................./........... 

 

 

 

 


