
ผู้รับผิดชอบโครงการ

และ หลัก ร่วม

ผู้ช่วยด าเนินการหลัก 20 10

ครูองค์อาจ

ครูอรรธิกา

ครูปิยวรรณ

ครูอังศุพิชญ์

ครูสิริลักษณ์

ครูจเด็ด

ครูสิริลักษณ์

ครูพิไลวรรณ

ครูกมล

ครูบวรลักษณ์

ครูจักรกริช

ครูญัติพงศ์

ครูคณิต

ครูฑีปกรณ์

ครูปิยวรรณ

ครูเบญจมาภรณ์

ครูจักรกริช

ครูนพดล

ครูจักรกริช

ครูเตชินี

ครูองค์อาจ

ครูอรรธิกา

ครูจักรกริช

ครูวัชรภรณ์

ช่ือ-นามสกุล นางสาวอังศุพิชญ์ ภักดี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย
แผนกวิชาท่ีสังกัด สามัญสัมพันธ์

เอกสาร

อ้างอิง

ข้อมูลผู้เข้ารับการประเมิน

ให้ท ำเคร่ืองหมำย ✓ในช่องท่ีเข้าร่วม

7 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 09 A009

8 โครงการส ารวจวุฒิการศึกษาบุคลากรวิทยาลัย

การอาชีพบางสะพาน

A010

04 A004

5 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2565

06 A006

6 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานในสถานศึกษา

08 A008

4 โครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารจัดการ

สถานศึกษา

1 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ A001

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน

02 A002

3 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการ

อาชีพบางสะพาน

03 A003

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า A013

11 โครงการปรับปรุงระบบส่ือสาร A015

12 โครงการปรับปรุงระบบทางเดิน A016

10 โครงการปรับปรุงระบบประปา A014

แบบประเมินภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปีงบประมาณ 2565

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

ท่ี ช่ือโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขท่ี

เข้าร่วม

จ านวนช่ัวโมง/โครงการ

9

10



ผู้รับผิดชอบโครงการ

และ หลัก ร่วม

ผู้ช่วยด าเนินการหลัก 20 10

ครูจักรกริช

ครูเบญจวรรณ

ครูองค์อาจ

ครูธีรวัฒน์

ครูองค์อาจ

ครูโสภิดา

ครูสิริลักษณ์

ครูทวีติยา

ครูศิตาพร

ครูวีณา

ครูกัลยา

ครูอังศุพิชญ์

ครูเชิดพงษ์

ครูจเด็ด

ครูเชิดพงษ์

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงษ์

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงษ์

ครูจเด็ด

ครูศิตาพร

ครูนิวัฒน์

ครูธีรวัฒน์

ครูจิตวัฒนา

ครูธีรวัฒน์

ครูจิตวัฒนา

ครูอังศุพิชญ์

ครูกัลยา

ครูอังศุพิชญ์

ครูกัลยา

เอกสาร

อ้างอิง
ท่ี ช่ือโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขท่ี

เข้าร่วม

โครงการส่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน

A019

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานวิทยาลัยการ

อาชีพบางสะพาน

A020 

โครงการบริหารความปลอดภัย A017

14 โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ A018

B013

08 B008

B009

B010

B011

B012

23

24

27

โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาปีพ.ศ. 

2566 - 2570

โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

01 B001

03 B003

05 B005

06 B006

07 B007

13

15

19

16

20

21

17

18

25

26

22

โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนระบบ Online

โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์

ก าลังคนอาชีวศึกษา V-Cop

โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ

RMS

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ 

TOPUP ร้านกาแฟ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับ

สถานศึกษา

โครงการลงนามความร่วมมือจับคู่ธุระกิจ

ร่วมกับสถานประกอบการ

จ านวนช่ัวโมง/โครงการ

20

20



ผู้รับผิดชอบโครงการ

และ หลัก ร่วม

ผู้ช่วยด าเนินการหลัก 20 10

ครูเชิดพงษ์

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงษ์

ครูเผด็จ

ครูสินีนาฎย์

ครูจักรกริช

ครูดิเรก

ครูชญานนท์

ครูสินีนาฎย์

ครูเบญจวรรณ

ครูสินีนาฎย์

ครูฉัตรณรงค์

ครูวีณา

ครูอุษา

ครูดิเรก

ครูกิตติพงษ์

ครูดิเรก

ครูฉัตรณรงค์

ครูดิเรก

ครูศิตาพร

ครูสินีนาฎย์

ครูพนิดา

ครูศิตาพร

ครูฉัตรณรงค์

ครูสินีนาฎย์

ครูสุรารักษ์

ครูกิตติศักด์ิ

ครูนิวัฒน์

ครูสินีนาฎย์

ครูจิตวัฒนา 10

10

10

10

10

เข้าร่วม

จ านวนช่ัวโมง/โครงการ
เอกสาร

อ้างอิง

37 โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข C009

C010โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา

41 โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน

C014

C015โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 256542

03 C003

02 C002

33 โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา

35 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม C007

C008โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข36

ท่ี ช่ือโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขท่ี

B018

C005

C00634 โครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเส่ียง

29

B014โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ 

RMS

โครงการประเมินการให้บริการงานสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

28

38

01 C001โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะ

แนวผู้เรียน

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

30

39 โครงการรับการประเมิน อวท. ระดับ อศจ. 

ภาคชาติ

C012

C013โครงการมอบทุนการศึกษา40

31

32 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา



ผู้รับผิดชอบโครงการ

และ หลัก ร่วม

ผู้ช่วยด าเนินการหลัก 20 10

ครูนิวัฒน์

ครูเผด็จ

ครูนิวัฒน์

ครูจเด็ด

ครูนิวัฒน์

ครูกมล

ครูดิเรก

ครูชญานนท์

ครูณัฐริกา

ครูมาลิณี

ครูณัฐริกา

ครูตัทชญา

ครูณัฐริกา
ครูอติวรรต

ครูณัฐริกา

ครูฑีปกรณ์
ครูณัฐริกา
ครูฑีปกรณ์
ครูณัฐริกา
ครูอรรธิกา

ครูรสสุคนธ์

ครูปิติภัสสร์

ครูณัฐริกา

ครูมาลิณี

ครูวีณา

ครูทวีติยา

10

10

10
โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต) C024

10

ท่ี ช่ือโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขท่ี

เข้าร่วม

จ านวนช่ัวโมง/โครงการ
เอกสาร

อ้างอิง

โครงการสร้างความตระหนักในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

C029

53 โครงการการประกวด To Be Number One 

Teen Dancercise และการประกวด To Be 

Number One Teen Idol

55

C026

C028โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลวิทยาลัยการ

อาชีพบางสะพาน

54

51

C025โครงการจัดหาน้ าด่ืมส าหรับนักเรียน นักศึกษา52

C022โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์49

C023โครงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับและ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

50

47

48 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา C021

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา C020

45 โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด C018

C019โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

46

43 โครงการสถานศึกษาสีขาว C016

C017โครงการจัดท าสต๊ิกเกอร์ติดยานพาหนะของ

นักเรียน นักศึกษา

44



ครูรสสุคนธ์

ครูอังศุพิชญ์

ครูนฤพนธ์

ครูนิวัฒน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

และ หลัก ร่วม

ผู้ช่วยด าเนินการหลัก 20 10

ครูนพดล

ครูเบญจมาภรณ์

ครูนพดล

ครูรสสุคนธ์

ครูนฤพนธ์

ครูอาทิตย์

ครูนฤพนธ์

ครูนัธทวัฒน์

ครูนฤพนธ์

ครูรสสุคนธ์

ครูวัชรพงษ์

ครูปวรวรรณ

ครูนฤพนธ์

ครูพนิดา

ครูอาทิตย์

ครูปิติภัสสร์

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงศ์

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงศ์

ครูนฤพนธ์

ครูปวรวรรณ

ครูนฤพนธ์

ครูเกษร

ครูรสสุคนธ์

ครูปิติภัสสร์

ท่ี ช่ือโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขท่ี

เข้าร่วม

จ านวนช่ัวโมง/โครงการ

02 D002

01 D001

เอกสาร

อ้างอิง

10

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีวศึกษา+เอสโซ่

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจ าปี

การศึกษา 2564

56

57

20

09 D009

04 D004

03 D003

16 D016

15 D015

14 D014

13 D013

12 D012

06 D006

07 D007

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

โครงการบริหารจัดการช้ันเรียนของครู

โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการขยายและจัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน

โครงการจัดต้ังศูนย์ประเมินความรู้

ความสามารถอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน

17 D017

11 D011

10 D010

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับ 

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)

โครงการจัดการเรียนการสอนประจ าปี

การศึกษา 2564

66

67

64

65

70

68

69

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะปรับปรุง

รายวิชา

โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิ

ศึกษาและม.ปลาย (ทวิศึกษา)

โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและม.ต้น(ห้องเรียนอาชีพ)

โครงการพัฒนาห้องสมุด

58

59

62

63

60

61



ครูนฤพนธ์

ครูเกษร

ครูนฤพนธ์

ครูนัธทวัฒน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

และ หลัก ร่วม

ผู้ช่วยด าเนินการหลัก 20 10

ครูนฤพนธ์

ครูนิวัฒน์

ครูนฤพนธ์

ครูเชิดพงศ์

ครูนพดล

ครูสุรารักษ์

ครูอาทิตย์

ครูธีรวัฒน์

ครูนฤพนธ์

ครูอรรธิกา

ครูนพดล

ครูนฤพนธ์

ครูศิตาพร

ครูณัฐริกา

ครูวัชรพงษ์

ครูปวรวรรณ

ครูวัชรพงษ์

ครูปวรวรรณ

ครูนฤพนธ์

ครูนพดล

เข้าร่วม

จ านวนช่ัวโมง/โครงการ
เอกสาร

อ้างอิง

79 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส

อาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

D036

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน

จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอน

D039

81 โครงการติดตามการใช้ส่ือการเรียนการสอนภาค

เรียนท่ี 1/2565 ประจ าปีการศึกษา 2565

D038

80 โครงการติดตามการใช้ส่ือการเรียนการสอนภาค

เรียนท่ี 2/2564 ประจ าปีการศึกษา 2565

D037

โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน

D031

D028

D024

D022

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา

 ระดับอศจ.ระดับภาค ระดับชาติ

โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน

โครงการเตรียมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share

โครงการนิเทศการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ

สอนแบบบูรณาการ

D021

D020

19 D019

18 D018

ช่ือโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขท่ี

71 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม

74

75

72

73

78

76

77

ท่ี

คะแนน PA

รวมจ านวนช่ัวโมง

หมายเหตุ 4.1 ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการหลักและผู้ช่วยด าเนินการหลกั เท่ากับ 20 ชั่วโมง/โครงการ : เข้าร่วมอย่างน้อย 23 โครงการ
4.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 10 ชั่วโมง/โครงการ : เข้าร่วมอย่างน้อย 45 โครงการ
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4.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 10 ชั่วโมง/โครงการ : เข้าร่วมอย่างน้อย 45 โครงการ


