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ชื่อ  นายนัธทวัฒน์        นามสกุล  ช่วยเชื้อ    ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน 

สถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   สังกดั  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รับเงินเดือนในอันดับ        อัตราเงินเดือน  8,340   บาท 

 ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง) 

 ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 

 ห้องเรียนปฐมวัย 

 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 

 ห้องเรียนสายวิชาชีพ 

 ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด ารงอยู่
ในปัจจุบันกับผู้อ านวยสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

สังกัด วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ระหว่างวันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงวันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

        1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ......486...... ชัว่โมง/ภาคเรียน ดังนี้ 

     สาขาวิชา/รายวชิา งานเตรียมผิวงาน       จ านวน ......126.... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

     สาขาวิชา/รายวชิา งานทดลองเครื่องกล  จ านวน ......72.... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

     สาขาวิชา/รายวชิา งานวดัละเอียดช่างยนต์ จ านวน ......72...... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

     สาขาวิชา/รายวชิา งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น จ านวน ......72...... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

     สาขาวิชา/รายวชิา งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล จ านวน ......72...... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

     สาขาวิชา/รายวชิา งานสง่ก าลังรถยนต์     จ านวน ......72...... ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1.  ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน ............... ชัว่โมง/สัปดาห์ ดังนี้ 

     สาขาวิชา/รายวชิา ................................  จ านวน ............... ชั่วโมง/สัปดาห์ 

     สาขาวิชา/รายวชิา ................................  จ านวน ............... ชั่วโมง/สัปดาห์ 

     สาขาวิชา/รายวชิา ................................  จ านวน ............... ชั่วโมง/สัปดาห์ 

     สาขาวิชา/รายวชิา ................................  จ านวน ............... ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ....216..... ชั่วโมง/ปีงบประมาณ  

2.1 มีชั่วโมง plc จ านวน  72  ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

2.2 ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและสถาน

ประกอบการ เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 114  ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

3.  งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน .....216...... ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

 3.1 โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและสี (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก) จ านวน .....216...... ชัว่โมง/ปีงบประมาณ 

 

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน ......450...... ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

                     4.2 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก)  

                     4.3  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก)  
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2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน ต าแหน่ง ครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมี
การพัฒนามากขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
 มีการจัดท ารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้  เต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วย
ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สถานศึกษา ผู้เรียน และท้องถิ่น และสามารถ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอัน
พ่ึงประสงค์  และสมรรถนะที่ ส าคัญ ตาม
หลักสูตรโดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 
 
 

 
 
-การพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตร
ด้วยการสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนการเรียนรู้วิชางานเตรียมผิวงาน  

 
 
ผู้ได้ใช้หลักสูตรที่มีการวิเคราะห์เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
  
 
 
 
 
 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 มีการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมผู้ เรียนได้ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
เรียนรู้และการท างานร่วมกัน โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถแก้ไขปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด
และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรง
บันดาลใจ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
 มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 
 
 

 
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดท าคู่มือการถอดประกอบปืนพ่นส ี 

 
กิจกรรมการสอนระบบออนไลน์หรือออนไซต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการถอดประกอบปืนพ่นส ี 

 
เกิดการเรียนรู้จากการจัดการเรยีนการสอน
ตามกิจกรรมที่ใช้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกิดการเรียนรู้เรื่องการถอดประกอบปืนพ่นสี 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1.5 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง และน าการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
 มีการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน และน าผลการศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 

 
-ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมนิผลการ
เรียนรู ้
 
-ออกแบบการวัดประเมินจิตพสิัยผู้เรยีน 

 
 
 
 
-จัดท าวิจัยในช้ันเรียนหรือพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้รียน 
 
 

 
แบบทดสอบ 
 
แบบประเมินคูณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 10 
ข้อ 
 
 
 
 
 
รายงานการแก้ปญัหาการเรียนใหก้ลับผู้เรียน 

 
เกิดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมินใน

รายวิชางานเตรียมผิวงาน 
  
 
 
 
 
 
 
ผู้เรยีนมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ตามเกณฑ์การประเมิน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
 มีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสม สอดคล้อง
ความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
แก้ไขปัญหาการเรียนรู้  สร้างแรงบันดาลใจ 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน ทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี  
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 
 มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถ
แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดบรรยากาศที่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีน ท่ี
เหมาะสม ตามสถานการณ ์ขณะนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน 

บรรยากาศการเรียนรู้เหมาะสมกบัผู้เรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูผ้่านเกณฑ์การประเมิน
ในรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ 
   ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง 
2.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียนและ
รายวิชา 
    มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
และรายวิชา โดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ใน
การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แก้ไขปัญหา 
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
รายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียน 
2.3 การปฏิบัติงานวิชาการ 
    ร่วมปฏิบัติงานวิชาการ 
2.4 งานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา 
    ร่วมปฏิบัติงานอ่ืน ๆของสถานศึกษาเพ่ือ
ยกร ะดั บคุณภา พกา รจั ดกา รศึ กษาขอ ง
สถานศึกษา 

 
 
 
-จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
ด้วยระบบ rms ของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
-ก ากับดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยระบบ 
rms ของวิทยาลัย 
 
 
 
 
-ศึกษาค้นคว้างานด้านวิชาการเพื่อ
พัฒนายกระดับการจัดการเรียนการ 
 
 

 
 
 
-ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรียน 
ด้วยระบบ rms ของวิทยาลัย 
 
 
 
 
-ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหา
อย่างถูกต้องตามบริบทสถานศึกษาและ
ภูมิสังคม 
 
 
 
-ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหา
อย่างถูกต้องตามบริบทสถานศึกษาและ
ภูมิสังคม 
 

 
 
 
-ผู้เรียนมีพัฒนาตนเพื่อให้ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
-ผู้เรียนมีพัฒนาตนเพื่อให้ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
-ผู้เรียนมีพัฒนาตนเพื่อให้ผ่านตาม
เกณฑ์การประเมิน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

2.5 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ 
 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่าย และหรือสถานประกอบการ เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    มีการพัฒนาคนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา สมรรถนะ
วิชาชีพครูและรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอน และน าผลการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 

-ประสานงานสร้างเครือข่ายร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
-ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาค้นคว้า 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

ผู้เรียนได้รับการดูแลติดตามจาก
ผู้ปกครองอีกทาง 
 
 
 
 
 
 
-น าความรู้และทักษะมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
 

ผู้เรียนได้รับการติดตามก ากับดูแล
เพ่ือให้มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน 
 
 
 
 
 
-สรุปการพัฒนาตนเองและการน าผล
การพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.3 น าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาค้นคว้า 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
-ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาค้นคว้า 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียน 
 
 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียน 
 

-ผู้เรียนมีพัฒนาตนเองตามการเรียนรู้ 
 
 
 
ผู้เรียนมีพัฒนาตนเองตามการเรียนรู้ 
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3. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน ....216..... ชั่วโมง/ปีงบประมาณ  

1) มีชั่วโมง plc จ านวน  72  ชั่วโมง/

ปีงบประมาณ 

2) ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียนการประสานความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและสถานประกอบการ เพื่อร่วม

พัฒนาผู้เรียน จ านวน 114  ชัว่โมง/

ปีงบประมาณ 

-ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาในที่
ปรึกษา 
-ด าเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
-การติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและการพบที่
ปรึกษา(home room) 
 
 

 
plc จ านวน  72  ช่ัวโมง 
 
 
  
ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้เรียนการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและสถานประกอบการ เพื่อร่วม
พัฒนาผู้เรียน 

 รวมทั้งหมดจ านวน 114  ชั่วโมง 
 
 

-ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
นักศึกษาในที่ปรึกษา  
-ด าเนินการประชุมผู้ปกครองของ
นักเรียน 
 -การติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและการ
พบที่ปรึกษา(home room) 
 
 

 
ด าเนินการ plc เพ่ือพัฒนาผลการเรียน
ของผู้เรียน 
 
 
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
-รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 
-รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

 
ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในรายวิชา 
 
 
รายงานสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
-นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมและผล
การเรียนดีขึ้น 
-นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมและผล
การเรียนดีขึ้น 
-นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมและผล
การเรียนดีขึ้น 
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4. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา จ านวน .....216...... ชั่วโมง/

ปีงบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและสี (ผู้ช่วย

ด าเนินการหลัก)จ านวน .....216...... ชัว่โมง 

หัวหน้าสาขางานยานยนต์ภาระงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัด
ตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของ
แผนกวิชา 
2 ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล
และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3 วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพของการศึกษาของแผนก

 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและ

สี (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก)จ านวน 

.....216...... ชั่วโมง 

 

 
 
 
 

1.รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาโรง

ฝึกงานตัวถังและสี (ผู้ช่วยด าเนินการ

หลัก)จ านวน .....216...... ชั่วโมง 

 

 
 
 
 

1.สรุปผลโครงการพัฒนาโรงฝึกงาน

ตัวถังและสี(ผู้ช่วยด าเนินการหลัก)

จ านวน .....216...... ชั่วโมง  
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วิชาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
4 จัดหาดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ 
เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้
เป็นปกติและมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
5 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์การใช้
อุปกรณ์การเรียนการสอนการเขียนต ารา
เอกสารและใบช่วยสอนต่างๆ 
6 ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการ
ฝึกโครงการสอนแผนการเรียนรู้คู่มือครูใบงาน
ตลอดจนแฟ้มสะสมงานโดยบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนการสอน 
7 ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษาและลงทะเบียน
ผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
8 ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงานห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่
เสมอ 
9 ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเสนอความดีความชอบของบุคลากรใน
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แผนกวิชา 
10 ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
11 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการ
และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
12 ดูแลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สิน
ของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 
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5. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  

 

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

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังใหเ้กิดขึ้นกับ
ผู้เรยีน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators) 
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนา
มากขึ้นหรือผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น (โปรดระบุ) 

งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน 450  

ชั่วโมง/ปีงบประมาณ 

หัวหน้าสาขางานยานยนต์ภาระงานที่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน 
ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัด
ตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของ
แผนกวิชา 
2 ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผล
และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3 วางแผนและด าเนินงานด้านมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพของการศึกษาของแผนก
วิชาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
4 จัดหาดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ 
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เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้
เป็นปกติและมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
5 สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์การใช้
อุปกรณ์การเรียนการสอนการเขียนต ารา
เอกสารและใบช่วยสอนต่างๆ 
6 ติดตามและแนะน าเกี่ยวกับการท าโครงการ
ฝึกโครงการสอนแผนการเรียนรู้คู่มือครูใบงาน
ตลอดจนแฟ้มสะสมงานโดยบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนการสอน 
7 ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษาและลงทะเบียน
ผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน 
8 ควบคุมดูแลและพัฒนาส านักงานห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่
เสมอ 
9 ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเสนอความดีความชอบของบุคลากรใน
แผนกวิชา 
10 ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
11 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการ
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และรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น 
12 ดูแลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สิน
ของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 
 

1. โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก) 20ชั่วโมง 

2. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนการ

สอนแบบบูรณาการ (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก) 20

ชั่วโมง 

3) โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2565(ผู้เข้าร่วม) 

4) โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด
(ผู้เข้าร่วม) 
5)โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่
(ผู้เข้าร่วม) 
6)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน(ผู้เข้าร่วม) 
7)โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ(ผู้เข้าร่วม) 
8)โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่
(ผู้เข้าร่วม) 
9)โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน(ผู้เข้าร่วม) 

 

 

 

 

1.โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก)

(20ชั่วโมง) 

2.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท า
แผนการสอนแบบบูรณาการ (ผู้ช่วย
ด าเนินการหลัก)(20ชั่วโมง) 
3) โครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2565(

ผู้เข้าร่วม) 

4) โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด
(ผู้เข้าร่วม) 
5) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาใหม่(ผู้เข้าร่วม) 
6)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพครูผู้ สอน
(ผู้เข้าร่วม) 
7) โ คร งการซ่ อมแซมยานพาหนะ
(ผู้เข้าร่วม) 

 

 

 

 

1.รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมการ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (ผู้ช่วย

ด าเนินการหลัก)(20ชั่วโมง) 

2.รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการจัดท าแผนการสอนแบบ
บูรณาการ (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก)
(20ชั่วโมง) 
3) รายงานสรุปผลโครงการรับสมัคร

นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปี

การศึกษา 2565(ผู้เข้าร่วม) 

4) รายงานสรุปผลโครงการอาชีวะศึกษา
ต้านยาเสพติด(ผู้เข้าร่วม) 
5)รายงานสรุปผลโครงการจัดท าคู่มือ
นักเรียน นักศึกษาใหม่(ผู้เข้าร่วม) 
6)รายงานสรุปผล โครงการส่ ง เสริม
สนับสนุนการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพครูผู้สอน(ผู้เข้าร่วม) 
7)รายงานสรุปผล โครงการซ่อมแซม

 

 

 

 

1.รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมการ

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (ผู้ช่วย

ด าเนินการหลัก)(20ชั่วโมง) 

2.รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการจัดท าแผนการสอนแบบ
บูรณาการ (ผู้ช่วยด าเนินการหลัก)
(20ชั่วโมง) 
3) สรุปผลโครงการรับสมัครนักเรียน 

นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2565(

ผู้เข้าร่วม) 

4)สรุปผล โครงการอาชีวะศึกษาต้านยา
เสพติด(ผู้เข้าร่วม) 
5)สรุปผลโครงการจัดท าคู่มือนักเรียน 
นักศึกษาใหม่(ผู้เข้าร่วม) 
6)สรุปผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาตน เอ งและ พัฒนาวิ ช า ชี พ
ครูผู้สอน(ผู้เข้าร่วม) 
7)สรุปผลโครงการซ่อมแซมยานพาหนะ
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10)โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(ผู้เข้าร่วม) 
11)โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง(ผู้เข้าร่วม) 
12)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์(ผู้เข้าร่วม) 
13)โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา V-cop(ผู้เข้าร่วม) 
14)โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบRMS(ผู้เข้าร่วม) 
15)โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 
พ.ศ.2566 – 2570(ผู้เข้าร่วม) 
16)โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี64(
ผู้เข้าร่วม) 
17)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ  
RMS(ผู้เข้าร่วม) 
18) โ คร งการประ เมิ นการ ให้ บ ริ ก า ร ง าน
สารสน เทศประจ าปี งบประมาณ2565 (
ผู้เข้าร่วม) 
19)โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
แนะแนวผู้เรียน(ผู้เข้าร่วม) 
20)โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์(ผู้เข้าร่วม) 
21) โ ค ร งก า ร ติ ด ต ามผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษ า

8) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า บั ต ร นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาใหม่(ผู้เข้าร่วม) 
9)โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน(ผู้เข้าร่วม) 
10)โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม(ผู้เข้าร่วม) 
11)โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง(ผู้เข้าร่วม) 
12) โครงการส่ง เสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(ผู้เข้าร่วม) 
13)โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงาน
ศูนย์ ก าลั งคนอาชี วศึ กษา  V-cop(
ผู้เข้าร่วม) 
14)โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้วยระบบRMS(ผู้เข้าร่วม) 
15) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
สถานศึกษาปี พ.ศ.2566 – 2570(
ผู้เข้าร่วม) 
16) โ คร งการสรุ ปแผนปฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปี64(ผู้เข้าร่วม) 
17)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ใช้ระบบ  RMS(ผู้เข้าร่วม) 
18)โครงการประเมินการให้บริการงาน

ยานพาหนะ(ผู้เข้าร่วม) 
8)รายงานสรุปผลโครงการจัดท าบัตร
นักเรียน นักศึกษาใหม่(ผู้เข้าร่วม) 
9) ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล โ ค ร ง ก า ร สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน(ผู้เข้าร่วม) 
10) ร าย งานส รุ ปผล โครงการ พัฒนา
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม(ผู้เข้าร่วม) 
11)รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(ผู้เข้าร่วม) 
12)รายงานสรุปผล โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์(ผู้เข้าร่วม) 
13)รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมการ
ใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
V-cop(ผู้เข้าร่วม) 
14)รายงานสรุปผล โครงการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด้วยระบบRMS(
ผู้เข้าร่วม) 
15) ร ายง านส รุ ปผล โครงการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ.2566 – 
2570(ผู้เข้าร่วม) 
16) ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล โ ค ร งก า รส รุ ป
แผนปฏิบัติการประจ าปี64(ผู้เข้าร่วม) 

(ผู้เข้าร่วม) 
8)สรุปผลโครงการจัดท าบัตรนักเรียน 
นักศึกษาใหม่(ผู้เข้าร่วม) 
9)สรุปผลโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ บ า ง ส ะ พ า น
(ผู้เข้าร่วม) 
10)สรุปผลโครงการพัฒนาสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม(ผู้เข้าร่วม) 
11)ส รุ ป ผ ล โ ค ร งก าร พัฒนา ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(ผู้เข้าร่วม) 
12)สรุปผลโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(ผู้เข้าร่วม) 
13)สรุปผลโครงการฝึกอบรมการใช้
ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา V-
cop(ผู้เข้าร่วม) 
14)สรุปผล โครงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยระบบRMS(ผู้เข้าร่วม) 
15)สรุปผลโครงการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาปี พ.ศ.2566 – 2570(
ผู้เข้าร่วม) 
16)สรุปผลโครงการสรุปแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี64(ผู้เข้าร่วม) 
17)สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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(ผู้เข้าร่วม) 
22)โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
23)โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
(ผู้เข้าร่วม) 
24)โครงการสถานศึกษาคุณธรรม(ผู้เข้าร่วม) 
25)โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข
(ผู้เข้าร่วม) 
26)โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมีความสุข
(ผู้เข้าร่วม) 
27)โครงการปัจฉิมผู้ส าเร็จการศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
28)โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(ผู้เข้าร่วม) 
29)โครงการปฐมนิ เทศนักเรียน นักศึกษา 
2565(ผู้เข้าร่วม) 
30)โครงการสถานศึกษาสีขาว(ผู้เข้าร่วม) 
31) โครงการส่ ง เสริมสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  (ผู้เข้าร่วม) 
32)โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน  นักศึกษา
(ผู้เข้าร่วม) 
33)โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์(ผู้เข้าร่วม) 
34)โครงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับและ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม(ผู้เข้าร่วม) 
35)โครงการประกวด To Be Number One 
Teen Dancercise และการประกวด To Be 

สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ2565(
ผู้เข้าร่วม) 
19)โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
และแนะแนวผู้เรียน(ผู้เข้าร่วม) 
20)โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พ่ึ ง ป ร ะ ส ง ค์
(ผู้เข้าร่วม) 
21)โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
(ผู้เข้าร่วม) 
22)โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษา
(ผู้เข้าร่วม) 
23)โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง(ผู้เข้าร่วม) 
24) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
(ผู้เข้าร่วม) 
25)โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนเก่งมี
ความสุข(ผู้เข้าร่วม) 
26)โครงการพัฒนาสมาชิกเป็นคนดีมี
ความสุข(ผู้เข้าร่วม) 
27)โครงการปัจฉิมผู้ส าเร็จการศึกษา
(ผู้เข้าร่วม) 
28)โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่ อมสร้ า ง เ พ่ือชุมชน
(ผู้เข้าร่วม) 

17)รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติ ก าร ในการใช้ ร ะบบ  RMS(
ผู้เข้าร่วม) 
18)รายงานสรุปผลโครงการประเมินการ
ให้บริการงานสารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ2565(ผู้เข้าร่วม) 
19)รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้ เรียน
(ผู้เข้าร่วม) 
20)ร ายงานสรุ ปผล โครงการ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พ่ึงประสงค์(ผู้เข้าร่วม) 
21)รายงานสรุปผล โครงการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
22)รายงานสรุปผลโครงการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
23)รายงานสรุปผล โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง(ผู้เข้าร่วม) 
24)รายงานสรุปผลโครงการสถานศึกษา
คุณธรรม(ผู้เข้าร่วม) 
25)ร ายงานสรุ ปผล โครงการ พัฒนา
สมาชิกเป็นคนเก่งมีความสุข(ผู้เข้าร่วม) 
26)ร ายงานสรุปผล โครงการพัฒนา
สมาชิกเป็นคนดีมีความสุข(ผู้เข้าร่วม) 

ในการใช้ระบบ  RMS(ผู้เข้าร่วม) 
18)ส รุ ป ผ ล โ คร งการประ เมิ นการ
ให้บริการงานสารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ2565(ผู้เข้าร่วม) 
19)สรุปผลโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ แ น ะ แ น ว ผู้ เ รี ย น
(ผู้เข้าร่วม) 
20)สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์
(ผู้เข้าร่วม) 
21)สรุปผลโครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
22)ส รุ ป ผล โ คร งการแนะแนว เ พ่ื อ
การศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
23)สรุปผลโครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง(ผู้เข้าร่วม) 
24) ส รุ ป ผ ล โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
คุณธรรม(ผู้เข้าร่วม) 
25)สรุปผลโครงการพัฒนาสมาชิกเป็น
คนเก่งมีความสุข(ผู้เข้าร่วม) 
26)สรุปผลโครงการพัฒนาสมาชิกเป็น
คนดีมีความสุข(ผู้เข้าร่วม) 
27)สรุปผล โครงการปัจฉิมผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
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Number Teen Idol(ผู้เข้าร่วม) 
36)โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจ าปี
การศึกษา 2564 (ผู้เข้าร่วม) 
37)โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(ผู้เข้าร่วม) 
38)โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวะศึกษา (v-net) (ผู้เข้าร่วม) 
39)โครงการจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา 2564 (ผู้เข้าร่วม) 
40)โครงการขยายและจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน(ผู้เข้าร่วม) 
41)โครงการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ผู้เข้าร่วม) 
42)โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
(ผู้เข้าร่วม) 
43)โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน
(ผู้เข้าร่วม) 
 

29) โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ทศ นั ก เ รี ย น 
นักศึกษา 2565(ผู้เข้าร่วม) 
30) โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า สี ข า ว
(ผู้เข้าร่วม) 
31) โ คร งการส่ ง เส ริ มสถาบั นช าติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  (ผู้เข้าร่วม) 
32)โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน  
นักศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
33)โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
(ผู้เข้าร่วม) 
34)โครงการเตรียมความพร้อมการ
ต้อนรับและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
(ผู้เข้าร่วม) 
35)โครงการประกวด To Be Number 
One Teen Dancercise และการ
ประกวด To Be Number Teen Idol(
ผู้เข้าร่วม) 
36)โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ผู้เข้าร่วม) 
37)โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(ผู้เข้าร่วม) 
38)โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวะศึกษา (v-net) 
(ผู้เข้าร่วม) 

27)ร ายง านส รุ ปผล โครงการปั จฉิ ม
ผู้ส าเร็จการศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
28)รายงานสรุปผล โครงการสัมมนา
รูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน(ผู้เข้าร่วม) 
29)รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา 2565(ผู้เข้าร่วม) 
30)รายงานสรุปผลโครงการสถานศึกษาสี
ขาว(ผู้เข้าร่วม) 
31)รายงานสรุปผล โครงการส่ งเสริม
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
(ผู้เข้าร่วม) 
32)รายงานสรุปผลโครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน  นักศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
33)รายงานสรุปผล)โครงการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์(ผู้เข้าร่วม) 
34)รายงานสรุปผลโครงการเตรียมความ
พร้อมการต้อนรับและบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม(ผู้เข้าร่วม) 
35)รายงานสรุปผล)โครงการประกวด To 
Be Number One Teen Dancercise 
และการประกวด To Be Number 
Teen Idol(ผู้เข้าร่วม) 
36)รายงานสรุปผลโครงการพัฒนา

28)สรุปผลโครงการสัมมนารูปแบบ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน(ผู้เข้าร่วม) 
29)สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา 2565(ผู้เข้าร่วม) 
30)สรุปผลโครงการสถานศึกษาสีขาว
(ผู้เข้าร่วม) 
31)สรุปผลโครงการส่งเสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  (ผู้เข้าร่วม) 
32)สรุ ปผ ล โคร งการตรวจสุ ขภาพ
นักเรียน  นักศึกษา(ผู้เข้าร่วม) 
33)สรุ ปผ ล โ คร งการจั ดซื้ อ ยาและ
เวชภัณฑ์(ผู้เข้าร่วม) 
34)สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อม
การต้อนรับและบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม(ผู้เข้าร่วม) 
35)สรุปผลโครงการประกวด To Be 
Number One Teen Dancercise 
และการประกวด To Be Number 
Teen Idol(ผู้เข้าร่วม) 
36)สรุปผลโครงการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพประจ าปีการศึกษา 2564 
(ผู้เข้าร่วม) 
37)สรุปผลโครงการประเมินมาตรฐาน
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39)โครงการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ผู้เข้าร่วม) 
40)โครงการขยายและจัดตั้งศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ผู้เข้าร่วม) 
41)โครงการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้
ความสามารถอาชีพมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน(ผู้เข้าร่วม) 
42)โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ระดับอศจ. ระดับภาค 
ระดับชาติ(ผู้เข้าร่วม) 
43)โครงการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน
(ผู้เข้าร่วม) 
 

สมรรถนะวิชาชีพประจ าปีการศึกษา 
2564 (ผู้เข้าร่วม) 
37)รายงานสรุปผลโครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ(ผู้เข้าร่วม) 
38)รายงานสรุปผลโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวะศึกษา 
(v-net) (ผู้เข้าร่วม) 
39)รายงานสรุปผล)โครงการจัดการเรียน
การสอนประจ าปีการศึกษา 2564 
(ผู้เข้าร่วม) 
40)รายงานสรุปผลโครงการขยายและ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน(ผู้เข้าร่วม) 
41)รายงานสรุปผล)โครงการจัดตั้งศูนย์
ประเมินความรู้ความสามารถอาชีพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน(ผู้เข้าร่วม) 
42)รายงานสรุปผลโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. 
ระดับภาค ระดับชาติ(ผู้เข้าร่วม) 
43)รายงานสรุปผลโครงการแข่งขันทักษะ
ฝีมือแรงงาน(ผู้เข้าร่วม) 
 

วิชาชีพ(ผู้เข้าร่วม) 
38)สรุปผลโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวะศึกษา 
(v-net) (ผู้เข้าร่วม) 
39)สรุปผลโครงการจัดการเรียนการ
สอนประจ าปีการศึกษา 2564 
(ผู้เข้าร่วม) 
40)สรุปผลโครงการขยายและจัดตั้งศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ผู้เข้าร่วม) 
41)สรุปผลโครงการจัดตั้งศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถอาชีพมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน(ผู้เข้าร่วม) 
42)สรุปผลโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. 
ระดับภาค ระดับชาติ(ผู้เข้าร่วม) 
43)สรุปผลโครงการแข่งขันทักษะฝีมือ
แรงงาน(ผู้เข้าร่วม) 
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หมายเหตุ 

 1. รูปแบบการจัดท าข้อตกลงการพัฒนางาน ตามแบบ PA1 ให้เป็นไปตามบริบทและสภาพการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร่วมกัน

ระหว่างผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูผู้จัดท าข้อตกลง 

 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และให้

น าเสนอรายวิชาหลักท่ีท าการสอน โดนเสนอในภาพรวมของรายวิชาหลักท่ีท าการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ โดยจะต้องแสดง

ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสามารถประเมินได้ตามแบบ PA2 

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

ของคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมิน ตามแบบ PA2 จากการปฏิบัติงานจริงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่

ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นส าคัญ โดยไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน ของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครู                       

วิทยฐานะ -  ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากข้ึน (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับ

การปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้) 

ประเด็นท้าย เรื่อง ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนจดัท าคู่มือการถอดประกอบของปืนพ่นสี ในรายวิชางาน

เตรียมผิวงาน 

          1.สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้  
การจัดการเรียนการสอนสาขาช่างยนต์ เป็นสาขาวิชาชีพที่เปิดท าการสอนขึ้นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ซึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน มีรายวิชาที่ส าคัญต่อการประกอบอาชีพ ผู้เรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการถอด

ประกอบของปืนพ่นสี เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เอกสารประกอบการเรียนที่ใช้ ขาด

รายละเอียดการชี้แจง กระบวนการที่เหมาะสมกับผู้เรียน จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถท าความเข้าใจและพัฒนาทักษะไป

ประยุกต์ใช้ได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาค้นคว้า

พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 

           2.วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
    พัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการสอน และการจัดท าชุดการสอนตามหลักวิชาการ  

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 
3.1 เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในรายวิชางานเตรียมผิวงาน ได้ศึกษาและเรียนรู้จากชุดการสอนเรื่องการถอดประกอบของปืน
พ่นสี รายวิชางานเตรียมผิวงาน คู่มือการประกอบการถอดประกอบของปืนพ่นสี 
3.2 เชิงคุณภาพ 
 -ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความรู้เกี่ยวกับการถอดประกอบของปืนพ่นสี ในรายวิชางานเตรียมผิวงาน ด้วยคู่มือการ

ประกอบการถอดประกอบของปืนพ่นสี ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 
- ผู้เรียนร้อยละ 70 มีจิตพิสัย ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 

                                                                                                     

                                                                                                         ลงชื่อ………………………………………… 

 (นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ) 

   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน 

                                                                                           ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 

                                                                                              .......   ..../ .....  ........../... .......... 
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ความคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 (  ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

 (  ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 

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

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

 

                                                                                      ลงชื่อ ..................................................................... 

                                                                                        (นายนิมิตร  ศรียาภัย) 

                                                                                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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


