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ผู้จัดท ำข้อตกลง 

ช่ือ .............นางสาวเบญจวรรณ………………......... นามสกุล………สังฆานาคินทร์……………………………ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

สถานศึกษา ..........วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน..     ................. สังกัด ..........ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             ..        

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ...............  . ไม่มีวิทยฐานะ.               .. อัตราเงินเดือน .....           ............8,340   ................... บาท 

 ประเภทห้องเรียนที่จัดกำรเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน 

 ห้องเรียนปฐมวัย 

 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึง่เป็นต าแหน่งท่ีด ารงอยู่

ในปัจจุบันกับผู้อ านวยสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

➢ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

       1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน 612 ช่ัวโมง/ภาคเรียน ดังนี ้

      รายวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น           จ านวน   72  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

      รายวิชา  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2                  จ านวน   36  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

      รายวิชา  เทคโนโลยีหุ่นยนต์งานเช่ือม                จ านวน   90  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

      รายวิชา  ความแข็งแรงของวัสดุ                      จ านวน   54  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

      รายวิชา  งานตรวจสอบงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ   จ านวน   126  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

      รายวิชา  งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ จ านวน   90  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

      รายวิชา  โครงงาน                                     จ านวน   72  ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

 

แบบข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) 
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐำนะ) 

(ทุกสังกัด) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 1 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยำยน 2565 
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1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน .......72........ ช่ัวโมง/ปงีบประมาณ 

- การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC.......36........ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน .....216.......... ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

- เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี......108....ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

- เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว......108....ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน ....450... ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2565 ......10....ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

     - ผู้ช่วยโครงการบริหารความปลอดภัย......20......ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

     - ผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา......20......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ Online......10......ช่ัวโมง/ปงีบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการในการใช้ระบบ RMS......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอศจ.ระดับภาค.ระดับชาติ......10......ช่ัวโมง/

ปีงบประมาณ 

      - เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

       - เข้าร่วมโครงการจิตอาสา(บริจาคโลหิต)......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

       - เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2565......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

       - เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

       - เข้าร่วมโครงการจัดท าสติกเกอร์ติดยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษา......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

      - เข้าร่วมโครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุด......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ......10......ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด......10......ช่ัวโมง/ปงีบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการโครงการประกนัอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา......10......ช่ัวโมง/ปงีบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา+เอสโซ่......10......ช่ัวโมง/ปีงบประมาณ 

     - เข้าร่วมโครงการปรับปรุงระบบส่ือสาร....10.....ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 
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➢ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ ดังนี้ 

     สาขาวิชา ................................ จ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

     สาขาวิชา ................................ จ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

     สาขาวิชา ................................ จ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

     สาขาวิชา ................................ จ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน ............... ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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2. งานท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ

ด้วยก็ได้) 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
▪ มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้ วัดหรือผลการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
สมรรถนะและการ เรียนรู้  เ ต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีกำรปรับประยุกต์ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
ผู้เรียน และท้องถ่ิน 

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
▪ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พ่ึ ง ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ
สมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร โดยมี
กำรปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถำนศึกษำผู้เรียน และท้องถ่ิน 

ข้อตกลง 
กำรแก้ปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เร่ืองงำนแก๊ส รำยวิชำงำนเชื่อมและ
โลหะแผ่นเบื้องต้น โดยใช้วิธีกำรเรียน
แบบร่วมมือมีกระบวนกำรดังนี้ 
1.1 สร้ำงและหรือพัฒนำหลักสูตร 
- จัดการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด น าไปจัดท ารายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้ งานเช่ือมแก๊ส
รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น โดยมี
การปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
1.2 ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  
- สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะงานเช่ือม

 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามหลักสูตรต้องรู้ 
หลักสูตรสมรรถนะและตัวชี้วัดท่ีก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้าง
ความสามัคคี ช่วยเหลือกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหางานเช่ือมแก๊สรายวิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น โดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
แบบฝึกหัดในเอกสาร 
 
 
 
 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80  มีทักษะงานเช่ือม
แก๊สรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น พิจารณาจากแบบทดสอบหลัง
เรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 
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1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
▪ มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้ เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เรียนรู้และการท างานร่วมกัน 
โดยมีกำรปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำผู้ เรียน และ
ท้องถ่ิน 

1.4 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
▪ มี ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ห รื อ พั ฒ นา สื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งการ
เรี ยนรู้  โดยมีกำรปรับประยุก ต์ ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ
ผู้เรียน และท้องถ่ิน และท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรม
ได้ 
 
 

แก๊สของผู้เรียน รายวิชางานเช่ือมและ
โลหะแผ่น 
1.3 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญผ่านกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียน 

เรียน เรื่องงานเช่ือมแก๊ส โดยเน้น
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนั 
ช่วยเหลือกัน โดยการแบ่งกลุ่มท างาน
ร่วมกัน 
1.4 สร้ำงและหรือพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียน 
- ออกแบบส่ือการสอน 
- ใบงานกิจกรรม 
- ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการ
คิดและสร้างช้ินงานอย่างง่ายด้วยตนเอง 

3.ผู้เรียนได้ฝึกทักษะงานเช่ือมแก๊สของ
รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น
ในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
4.ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
เพื่อการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ต้ังแต่ระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
5.ผู้เรียนร้อยละ 80   มีความพึงพอใจ
บรรยากาศในห้องเรียนและสามารถรักษา
ความสะอาดของห้องเรียนได้ 
6.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคะแนนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

1.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
▪ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

1.6 การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เ พ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 

 ▪ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน 
 

1.5 วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
- มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
โดย วัดและประเมินการเรียนรู ้
1.การเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน  
2.การท างานกลุ่ม และการน าเสนองาน 
3.แบบทดสอบเมื่อผู้เรียนเรียนจบ 
1.6 ศึกษำ วิเครำะห ์และสังเครำะห์ 
เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
-  จัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ท่ี 
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 
 
 
6.ผู้เรียนมีความพอใจในสภาพแวดล้อม
ห้องเรียนเกิดความรู้สึกอยากเข้า
ห้องเรียนมากขึ้น 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  
▪ มีการจัดบรรยากาศที่ส่ง เสริมและ
พัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการ
เรี ยนรู้  และนวัตกรรม ทักษะ ด้ าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีการอบรม
และพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของ ผู้เรียน  

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ ดีของ
ผู้เรียน 
▪  มี การอบรมบ่ม นิสั ย ให้ ผู้ เ รี ยนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมความเป็นไทยที่ดี
งาม 
 

 

1.7 จัดบรรยำกำศที่ส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียน 
- จัดบรรยากาศห้องเรียนให้น่าสนใจมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนเร้าความสนใจด้วยส่ือการสอนท่ี
น าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องและคลิป
ส้ันๆเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีสอน 
1.8 อบรมและพัฒนำคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และ
มุ่งมุ่นในการท างาน 
 
 
 
 
 
 

7.ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ความวินัยและมุ่งมั่นท างานมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

8.ผู้ เ รี ยนมี คุณธรรม จริ ยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 1. ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
2.ละเว้นอบายมุข 3.นักเรียนมีความมี
วิ นั ย  4.มีความสามั ค คี  5.มี จิตอ าสา         
6.มีความขยันและรับผิดชอบ 7.มีความ
ประหยัด 8.มีความซื่อสัตย์  9.มีความ
สุภาพ 10.มีความตรงต่อเวลา 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
   ลักษณะงำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 

2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา 
   ▪ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียนและรายวิชา เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
   ▪ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนรายบุคคล และประสานความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา 
และแก้ปัญหาผู้เรียน 
2.3 การปฏิบัติงานวิชาการ 
   ▪ ร่วมปฏิบัติงานวิชาการ 
 
 

2.1 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียน
และรำยวิชำ 
- จัดท าข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับงาน
เช่ือมแก๊สของผู้เรียนและข้อมูลรายวิชาท่ี
ปฏิบัติการสอน  
2.2 ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
-รายงานผลการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง
นักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และคอยติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำร และงำนอื่นๆ 
ของสถำนศึกษำ 
-ปฏิบัติหน้าท่ีครูประจ าสาขาวิชาช่าง
เช่ือมโลหะ 
-ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีงานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน 
-ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 

1.ผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลเทคนิคการเช่ือม
สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
2.ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับรายละเอียดวิชาท่ีเรียน ผลการ
เรียนอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้อง 

3.ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที 
โดยครูท่ีปรึกษาสามารถใช้ข้อมูลจากการ
รายงานผลตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ในการน าส่งรายงานต่างๆเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียนตามก าหนด 

1.ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์จาก
การน าสารสนเทศไปใช้เป็นข้อมูลในการ
รายงานต่างๆ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าระบบตรวจสอบ
ผลการเรียนและได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับรายวิชาท่ีเรียนและน าข้อมูลแจ้ง
กับผู้ปกครอง 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

2.4 งานอื่น ๆ ของสถานศึกษา 
   ▪ ร่วมปฏิบัติงานอื่น ๆของ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.5 การประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ 
   ▪ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่าย และหรือสถาน
ประกอบการ เพื่อร่วมกันพฒันาผู้เรียน 
 

2.4 งำนอื่น ๆ ของสถำนศึกษำ 
-ร่วมปฏิบัติงานอื่น ๆของสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.5 ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภำคีเครือข่ำย และหรือสถำน
ประกอบกำร 
-ประชุมผู้ปกครอง ติดต่อประสานงาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง และหรือสถาน
ประกอบการหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพลักษณะ
งำนที่เสนอให้ครอบคลุมถึงกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง / กำรมีส่วนร่วม
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ / กำรน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะที่ไ ด้จำกกำรพัฒนำ
ตนเองและวิชำชีพมำใช้ใน 
   - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
   - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   - การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียรู ้

3.1 พัฒนำตนเองอยำ่งเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
-เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา โครงการใน
รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ตนเองท้ังในด้านการจัดกิจกรรมการเรียน 
การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน  
 
3.2 มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
- มีการจัดต้ังกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อร่วมกันปรึกษา หาข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะ และร่วมแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียน 
 
 
 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายและได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยี สนุกสนานกับการเรียนมาก
ขึ้น 
2.ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
และได้พัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ของกลุ่มนักเรียนท่ี
มีปัญหาในการเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
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3.3 น ำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะที่
ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง 
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
-น าความรู้จากการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หรือแก้ไขนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ไม่
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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3. งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

การปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา เช่น การปฏิบัติงาน เช่น 
การปฏิบัติงานสอนระดับปริญญา การ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาวิชาชีพ การประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
และสถานประกอบการเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น และการมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

- มีส่วนร่วม และเป็นผู้น าในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาการการจัดการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
แก้ไขปัญทางการเรียน 
-ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆ 
ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนการประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือ
สถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

-ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาและ
แก้ปัญหาทางการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 100 ของกลุ่มนักเรียนท่ีมี
ปัญหาในการเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
-ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ต้ังแต่ระดับผลการเรียน 2.0 ข้ึนไป 
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4. งำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 
การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา เช่น ปฏิบัติ
หน้าท่ีหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้างาน 
หรือผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้ช่วย
หัวหน้างาน หรือครูท่ีปรึกษาหรือครูพี่
เล้ียง ซึ่งต้องดูแลนักเรียนท่ีพักในหอพัก
ของสถานศึกษา ช่วยปฏิบัติงานการ
บริหารและจัดการสถานศึกษา ได้แก่ 
งานวิชาการ งานบุคลากร งาน
งบประมาณและงานบริหารท่ัวไป  

- เข้าร่วมงานส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- เข้าร่วมโครงการต่างๆของสถานศึกษา 

-ผู้เรียนได้ฝึกทักษะงานเช่ือมไฟฟ้า
รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น
ในการจัดการเรียนรู้ 
-ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกล้า
คิด กล้าแสดงออก มีการท างานร่วมกัน
เป็นทีม 
-ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านส่ือการสอนท่ี
ทันสมัยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น 

-ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะงานเช่ือม
ไฟฟ้ารายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น พิจารณาจากแบบทดสอบหลัง
เรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 
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5. งำนตอบสนองนโยบำยและจุดเน้น 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 

งำน (Tasks) 
ที่จะด าเนินการพัฒนาตามข้อตกลงใน 1 รอบ 

การประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่นะเกิดข้ึนกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือมีการพัฒนา
มากข้ึนหรือผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (โปรดระบุ) 

การปฏิบัติงานท่ีตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และส่วนราชการต้นสังกัด 

- เข้าร่วมโครงการต่างๆตามนโยบาย
และจุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส่วน
ราชการต้นสังกัด 

-น าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมอบรม
โครงการต่างๆตามนโยบายและจุดเน้น 
มาพัฒนาส่ือนวัตกรรมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

-ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
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หมำยเหตุ 

 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงนารพัฒนางาน ตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกัน

ระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท าข้อตกลง 

 2. งาน (Tasks) ท่ีเสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักท่ีส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้

น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดนเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับช้ัน ในกรณีท่ีสอนรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดง

ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลรพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบ PA2 

3.  การพัฒนางานตามข้อตกลง ตามแบบ PA1 ให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม และการประเมิน

ของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่

ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนที่เป็นประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

          ประเด็นท่ีท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการเรียนรู้และการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทาย

อาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังท่ีสูงกว่าได้) 

 ประเด็นท้ำทำย  การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเช่ือมแก๊สรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่น
เบ้ืองต้น โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ                                                                                                                    

1. สภำพปัญหำของผู้เรียนและกำรจัดกำรเรียนรู้   
       ในบริบทของสาขาวิชาช่างกลโรงงานนั้น ผู้เรียนจะได้ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวเทคโนโลยีทางด้านงานเช่ือม 

ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน และการท างาน   หากจัดการเรียนด้วยการบรรยาย และส่ือ Power 
point และต าราเรียนเพียงอย่างเดียว จะไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน น่าสนใจและได้รับความรู้ความเข้าใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์และทักษะในการปฏิบัติ ซึ่งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ าส าหรับผู้เรียนบางคนท่ีไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้    

ผู้สอนจึงมีแนวความคิดท่ีจะน าเทคโนโลยีส่ือนวัตกรรมมา  กำรปรับประยุกต์ และพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนของผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น มาแก้ปัญหำ
ด้วยการใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์เดิม มีปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียน และครูผู้สอน มีการส่ือสารโดยการอ่าน การพูด   การเขียน 
แลกเปล่ียนกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และงานท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                     
2. วิธีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผล 
1 ตุลำคม 2564 ถึง 31 มีนำคม 2565   

 1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 สาขาวิชาเช่ือมโลหะ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  2. ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือและกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 
  3. ออกแบบและสร้างนวัตกรรมท่ีใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน 

 4. น าแผนการจัดการเรียนรู้และส่ือการจัดการเรียนการสอนไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และน ากลับมาแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
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1 เมษำยน 2565 ถึง 30 กันยำยน 2565 

1. น าส่ือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

2. บันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่ีเกิดขึ้นจากการกิจกรรมการเรียนรู้  

3. น าข้อมูลท่ีได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้                                                                                          

3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง 
3.1 เชิงปริมำณ 

        - ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษาและเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง

งานเช่ือมแก๊ส รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

3.2 เชิงคุณภำพ 

        - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนงานเช่ือมแก๊ส    รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 

    - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีจิตพิสัย ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 

                                                                                                             
 

 

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

                                                                       (นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 

                                                                                   ต าแหน่งครูพิเศษสอน 

                                                                                    ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

                                                                                            ......   ..../ .....  ........../... .......... 
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ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไข และเสนอพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

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

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

 

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

                                                                                        (นายนิมิตร  ศรียาภัย) 

                                                                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


