
ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 216 15

ครูสิริลักษณ

ครูทวีติยา

ครูจักรกริช

ครูสินีนาฎย

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการอบรม ครูปยวรรณ

และศึกษาดูงาน ครูองคอาจ

ครูปยวรรณ

ครูเบญจมาภรณ

ครูสุวดี

ครูอุษา

ครูอรภชา

ครูวีณา

โครงการสงเสริมสนับสนุนการสัมมนา ครูธีรวัฒน

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐสรางสรรคงานวิจัยของผูเรียน ครูจิตวัฒนา

โครงการการบริหารจัดการระบบขอมูล ครูเชิดพงษ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ครูเผด็จ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน ครูอังศุพิชญ

ปฏิบัติการประจําป 2566 ครูกัลยา

ครูพนิดา

ครูอุษา

ครูศิตาพร

ครูสุวดี

ครูกิตติศักดิ์

ครูนิวัฒน

3. โครงการ/งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
      ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่เขารวม

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

แบบประเมินภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ประจําปงบประมาณ 2565

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เอกสาร

อางอิง

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

แผนกวิชาที่สังกัด .....................คอมพิวเตอรธุรกิจ.................................................................................................................

5 A021

4 โครงการสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 2564 B016

9 B015

12 โครงการบริหารจัดการวิชาชีพและจิตอาสาสูชุมชน 04 C004

11 โครงการประเมินศูนยบมเพาะฯ B019

A012

8 04 B004

7 02 B002

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

เขารวม

3 A011

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 07 A007

จานวนชวโมง/

โครงการ

ขอมูลผูเขารับการประเมิน

ชื่อ-นามสกุล ......นายจเด็ด  รัศมิทัต........................................ ตําแหนง ...........ครูผูชวย......

6 โครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

ใหม New GFMIS Thai ประจําปงบประมาณ 2565

A022

โครงการพัฒนางานดานบัญชีภาครัฐประจําป

งบประมาณ 2565

15

15

1 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน 05 A005

15

15











ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 216 15

ครูวีณา

ครูกัลยา

ครูดิเรก

ครูนิวัฒน

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารวมกับ ครูอาทิตย

สถานประกอบการ (ทวิภาคี) ครูนฤพนธ

โครงการหนังสือเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ครูนฤพนธ

คอมพิวเตอร ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ครูวัชราภรณ

โครงการลงนามความรวมมือ ครูอาทิตย

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ครูพนิดา

ครูกิตติพงษ

ครูนัธทวัฒน

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผูสําเร็จ ครูอาทิตย

การศึกษาระบบทวิภาคี ครูนพดล

ครูนฤพนธ

ครูอาทิตย

ครูอาทิตย

ครูนฤพนธ

ครูอาทิตย

ครูพนิดา

โครงการศึกษาการใชครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียน ครูวัชรพงษ

การสอน ประจําปงบประมาณ 2565 ครูจิตวัฒนา

โครงการวิทยาศาสตร ครูอังศุพิชญ

(ผลิตตัวหนอนจากกากกะลาปาลม) ครูรสสุคนธ

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงศ

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงศ

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

เขารวม

จานวนชวโมง/

โครงการ เอกสาร

อางอิง

14 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของผูเรียนตามความตองการของสถานประกอบการ

C027

13 โครงการลดปญหาการออกกลางคัน C011

21 โครงการอบรมพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ D029

17 D023

18 โครงการพัฒนาโรงฝกงานตัวถังและสี D025

19 D026

20 โครงการยกระดับการเรียนรูสูการปฏิบัติ D027

22 โครงการจัดทําแผนการฝกอาชีพรวมกับสถาน

ประกอบการ

D030

26 D035

25 การประเมินโครงการศูนยประเมินความรูความสามารถตาม

มาตรา 26/13 วรรคหนึ่งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

D034

23 D032

24 D033

รวมจํานวนชั่วโมง

การประเมินโครงการศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน กรม

พัฒนาฝมือแรงงาน

16 08 D008

15 05 D005

      



คะแนน PA

หมายเหตุ 3.1 หัวหนางานและผูชวยหัวหนางาน เทากับ  216 ชั่วโมง/ปงบประมาณ : โดยทุกโครงการที่รับผิดชอบตองสําเร็จและสรุปรูปเลมสมบรูณ 

3.2 ผูเขารวมโครงการ เทากับ 15 ชั่วโมง/โครงการ : เขารวมอยางนอย 15 โครงการ    

 1   2   3  



ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 20 10

ครูองคอาจ

ครูอรรธิกา

ครูปยวรรณ

ครูอังศุพิชญ

ครูสิริลักษณ

ครูจเด็ด

ครูสิริลักษณ

ครูพิไลวรรณ

ครูกมล

ครูบวรลักษณ

ครูจักรกริช

ครูญัติพงศ

ครูคณิต

ครูฑีปกรณ

ครูปยวรรณ

ครูเบญจมาภรณ

ครูจักรกริช

ครูนพดล

ครูจักรกริช

ครูเตชินี

ครูองคอาจ

ครูอรรธิกา

10

 10



แบบประเมินภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ประจําปงบประมาณ 2565

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

เขารวม

จํานวนชัวโมง/

โครงการ

 10

9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา A013

11 โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร A015

10 โครงการปรับปรุงระบบประปา A014

1 โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษาใหม A001

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพครูผูสอน

02 A002

3 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน

03 A003

7 โครงการซอมแซมยานพาหนะ 09 A009

8 โครงการสํารวจวุฒิการศึกษาบุคลากรวิทยาลัยการ

อาชีพบางสะพาน

A010

04 A004

5 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหมประจําป

การศึกษา 2565

06 A006

6 โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ในสถานศึกษา

08 A008

4 โครงการประชุมพัฒนาผูบริหารจัดการสถานศึกษา

ขอมูลผูเขารับการประเมิน

ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่เขารวม

เอกสารอ

างอิง

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

ชื่อ-นามสกุล .......................นายจเด็ด  รัศมิทัต....................................................... ตําแหนง ...........ครูผูชวย........

แผนกวิชาที่สังกัด ......................คอมพิวเตอรธุรกิจ...............................................................................................................



ครูจักรกริช

ครูวัชรภรณ

ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 20 10

ครูจักรกริช

ครูเบญจวรรณ

ครูองคอาจ

ครูธีรวัฒน

ครูองคอาจ

ครูโสภิดา

ครูสิริลักษณ

ครูทวีติยา

ครูศิตาพร

ครูวีณา

ครูกัลยา

ครูอังศุพิชญ

ครูเชิดพงษ

ครูจเด็ด

ครูเชิดพงษ

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงษ

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงษ

ครูจเด็ด

ครูศิตาพร

ครูนิวัฒน

ครูธีรวัฒน

ครูจิตวัฒนา

ครูธีรวัฒน

ครูจิตวัฒนา

ครูอังศุพิชญ

 20

 10

20

 10

จํานวนชัวโมง/

โครงการ

 10

20

21

17

18

25

26

22

โครงการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการ

โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนระบบ Online

โครงการฝกอบรมการใชระบบงานศูนยกําลังคน

อาชีวศึกษา V-Cop

โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยระบบRMS

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบมเพาะฯ TOPUP 

รานกาแฟ

โครงการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับ

สถานศึกษา

โครงการลงนามความรวมมือจับคูธุระกิจรวมกับ

สถานประกอบการ

19

16

01 B001

03 B003

05 B005

06 B006

07 B007

12 โครงการปรับปรุงระบบทางเดิน A016

13

15 โครงการสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน

A019

โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานวิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน

A020 

โครงการบริหารความปลอดภัย A017

14 โครงการจัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม A018

08 B008

B009

B010

B011

B012

23

24

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาปพ.ศ. 2566

  

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

เขารวม

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารอ

างอิง

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว



ครูกัลยา

ครูอังศุพิชญ

ครูกัลยา

ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 20 10

ครูเชิดพงษ

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงษ

ครูเผด็จ

ครูสินีนาฎย

ครูจักรกริช

ครูดิเรก

ครูชญานนท

ครูสินีนาฎย

ครูเบญจวรรณ

ครูสินีนาฎย

ครูฉัตรณรงค

ครูวีณา

ครูอุษา

ครูดิเรก

ครูกิตติพงษ

ครูดิเรก

ครูฉัตรณรงค

ครูดิเรก

ครูศิตาพร

ครูสินีนาฎย

ครูพนิดา

ครูศิตาพร

ครูฉัตรณรงค

ครูสินีนาฎย

ครูสุรารักษ

38

01 C001โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนว

ผูเรียน

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค

30

39 โครงการรับการประเมิน อวท. ระดับ อศจ. ภาค

ชาติ

C012

C013โครงการมอบทุนการศึกษา40

31

32 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชระบบ RMS

โครงการประเมินการใหบริการงานสารสนเทศ 

ประจําปงบประมาณ 2565

28 B014

B018

C005

C00634 โครงการประชุมผูปกครองของนักเรียนกลุมเสี่ยง

29

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

B01327

 

 - 2570

โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2564

03 C003

02 C002

33 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา

35 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม C007

C008โครงการพัฒนาสมาชิกเปนคนเกงมีความสุข36

37 โครงการพัฒนาสมาชิกเปนคนดีมีความสุข C009

C010โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เขารวม

จํานวนชัวโมง/

โครงการ
เอกสารอ

างอิง

10











10

10

10

10

10



ครูกิตติศักดิ์

ครูนิวัฒน

ครูสินีนาฎย

ครูจิตวัฒนา

ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 20 10

ครูนิวัฒน

ครูเผด็จ

ครูนิวัฒน

ครูจเด็ด

ครูนิวัฒน

ครูกมล

ครูดิเรก

ครูชญานนท

ครูณัฐริกา

ครูมาลิณี

ครูณัฐริกา

ครูตัทชญา

ครูณัฐริกา

ครูอติวรรต

ครูณัฐริกา

ครูฑีปกรณ

ครูณัฐริกา
ครูฑีปกรณ
ครูณัฐริกา

ครูอรรธิกา

ครูรสสุคนธ

ครูปติภัสสร

ครูณัฐริกา

ครูมาลิณี

ครูวีณา

43 โครงการสถานศึกษาสีขาว C016

C017โครงการจัดทําสติ๊กเกอรติดยานพาหนะของ

นักเรียน นักศึกษา

44

41 โครงการสัมมนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย

ซอมสรางเพื่อชุมชน

C014

C015โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม 256542

47

48 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา C021

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา C020

45 โครงการอาชีวะศึกษาตานยาเสพติด C018

C019โครงการสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

46

C025โครงการจัดหาน้ําดื่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา52

C022โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ49

C023โครงการเตรียมความพรอมการตอนรับและบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม

50

53 โครงการการประกวด To Be Number One 

Teen Dancercise และการประกวด To Be 

Number One Teen Idol

55

C026

C028โครงการปรับปรุงหองพยาบาลวิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน

54

51

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดียว
โครงการสรางความตระหนักในการปองกันการ

้  

C029

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

เขารวม

จํานวนชัวโมง/

โครงการ
เอกสารอ

างอิง

โครงการจิตอาสา (บริจาคโลหิต) C024

 10

 10

 10



ครูทวีติยา

ครูรสสุคนธ

ครูอังศุพิชญ

ครูนฤพนธ

ครูนิวัฒน

ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 20 10

ครูนพดล

ครูเบญจมาภรณ

ครูนพดล

ครูรสสุคนธ

ครูนฤพนธ

ครูอาทิตย

ครูนฤพนธ

ครูนัธทวัฒน

ครูนฤพนธ

ครูรสสุคนธ

ครูวัชรพงษ

ครูปวรวรรณ

ครูนฤพนธ

ครูพนิดา

ครูอาทิตย

ครูปติภัสสร

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงศ

ครูเผด็จ

ครูเชิดพงศ

ครูนฤพนธ

ครูปวรวรรณ

ครูนฤพนธ

ครูเกษร

58

59

62

63

60

61

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับ 

ระดับชาติดานอาชีวศึกษา(v-net)

โครงการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 

2564

66

67

64

65

68

69

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะปรับปรุงรายวิชา

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรทวิศึกษา

และม.ปลาย (ทวิศึกษา)

โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร

อาชีวศึกษาและม.ตน(หองเรียนอาชีพ)

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู

โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการขยายและจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน

โครงการจัดตั้งศูนยประเมินความรูความสามารถ

อาชีพมาตรฐานฝมือแรงงาน

11 D011

10 D010

09 D009

04 D004

03 D003

16 D016

15 D015

14 D014

13 D013

12 D012

06 D006

07 D007

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษา+เอสโซ

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจําป

การศึกษา 2564

56

57


 10 เอกสารหนาเดียว

เอกสารหนาเดยว

เอกสารหนาเดียว

เอกสารอ

างอิง

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

เขารวม

จํานวนชัวโมง/

โครงการ

02 D002

01 D001
 10



ครูรสสุคนธ

ครูปติภัสสร

ครูนฤพนธ

ครูเกษร

ครูนฤพนธ

ครูนัธทวัฒน

ผูรับผิดชอบโครงการ

และ หลัก รวม

ผูชวยดําเนินการหลัก 20 10

ครูนฤพนธ

ครูนิวัฒน

ครูนฤพนธ

ครูเชิดพงศ

ครูนพดล

ครูสุรารักษ

ครูอาทิตย

ครูธีรวัฒน

ครูนฤพนธ

ครูอรรธิกา

ครูนพดล

ครูนฤพนธ

ครูศิตาพร

ครูณัฐริกา

ครูวัชรพงษ

ครูปวรวรรณ

ครูวัชรพงษ

ครูปวรวรรณ

ครูนฤพนธ

ครูนพดล

คะแนน PA

รวมจํานวนชั่วโมง

74

75

72

73

78

76

77

ที่

70

71

โครงการพัฒนาหองสมุด

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการสอน

แบบบูรณาการ

D021

D020

19 D019

18 D018

17 D017

ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน D031

D028

D024

D022

โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

ระดับอศจ.ระดับภาค ระดับชาติ

โครงการแขงขันทักษะฝมือแรงงาน

โครงการเตรียมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share

โครงการนิเทศการเรียนการสอน

 10 เอกสารหนาเดียว

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงาน

จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

จัดการเรียนการสอน

D039

81 โครงการติดตามการใชสื่อการเรียนการสอนภาค

เรียนที่ 1/2565 ประจําปการศึกษา 2565

D038

80 โครงการติดตามการใชสื่อการเรียนการสอนภาค

เรียนที่ 2/2564 ประจําปการศึกษา 2565

D037

79 โครงการอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัส

อาหารผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

D036

เขารวม

จํานวนชัวโมง/

โครงการ
เอกสารอ

างอิง

 1   2   3  



หมายเหตุ 4.1 ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการหลักและผูชวยดําเนินการหลัก เทากับ 20 ชั่วโมง/โครงการ : เขารวมอยางนอย 23 โครงการ

4.2  ผูเขารวมโครงการ เทากับ 10 ชั่วโมง/โครงการ : เขารวมอยางนอย 45 โครงการ

      



ผูรับผิดชอบโครงการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

และ

ผูชวยดําเนินการหลัก

ครูสิริลักษณ 20

ครูพิไลวรรณ 20 10

ครูกมล 20

ครูบวรลักษณ 20 10

ครูจักรกริช 20

ครูญัติพงศ 20 10

ครูองคอาจ 20

ครูธีรวัฒน 20 10

ครูองคอาจ 20

ครูโสภิดา 20 10

ครูสิริลักษณ 20

ครูทวีติยา 20 10

ครูเชิดพงษ 20 20

ครูจเด็ด 20

ครูเชิดพงษ 20 20

ครูจเด็ด 20

ครูอังศุพิชญ 20

ครูกัลยา 20 10

ครูดิเรก 20

ครูชญานนท 20 10

ครูสินีนาฎย 20

ครูฉัตรณรงค 20 10

ครูวีณา 20

แบบประเมินภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย

ประจําปงบประมาณ 2565

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน

ที่ ชื่อโครงการ

เอกสาร

ประกอบ

หมายเลขที่

หมายเหตุ
(จํานวนชั่วโมง) (จํานวนชั่วโมง)

5

A019

1 โครงการประชุมพัฒนาผูบริหารจัดการสถานศึกษา 04 A004

2 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2565 06 A006

3 08 A008

4 โครงการจัดทําบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม

A018

โครงการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา

โครงการสื่อประชาสัมพันธวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

6

A020 

7

05 B005

8

08 B008

โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยระบบRMS

9

โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจําป 2564 B013

10

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 02 C002

11

โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา C005

12

โครงการประชุมผูปกครองของนักเรียนกลุมเสี่ยง C006



ครูอุษา 20 10

ครูดิเรก 20

ครูกิตติพงษ 10 10

ครูดิเรก 20

ครูฉัตรณรงค 20 10

ครูดิเรก 20

ครูศิตาพร 20 10

ครูนิวัฒน 20

ครูเผด็จ 20 10

ครูดิเรก 20

ครูชญานนท 20 10

ครูณัฐริกา 20

ครูอรรธิกา 20 10

ครูวีณา 20

ครูทวีติยา 20 10

ครูนฤพนธ 20

ครูนิวัฒน 20 10

ครูเผด็จ 20

ครูเชิดพงศ 20 10

20

10

20

10

20

10

20

10

12

15

C009

16

C016

17

โครงการสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย C019

โครงการพัฒนาสมาชิกเปนคนดีมีความสุข

โครงการสถานศึกษาสีขาว

13

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม C007

14

C008โครงการพัฒนาสมาชิกเปนคนเกงมีความสุข

18

C025โครงการจัดหาน้ําดื่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา

23

19

โครงการสรางความตระหนักในการปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

C029

20

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจําปการศึกษา 2564 02 D002

21

โครงการจัดตั้งศูนยประเมินความรูความสามารถอาชีพมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน

14 D014

24

25

รวม 21 โครงการ

22



3.2      ผูเขารวมโครงการ เทากับ 15 ชั่วโมง/โครงการ     

หมายเหต ุ     3.1      หัวหนางานและผูชวยหัวหนางาน เทากับ  216 ชั่วโมง/ปการศึกษา



หมายเหตุ ระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวัง 

1 เทากับ การปฏิบัติไดต่ํากวาระดับฯ ที่คาดหวังมาก

2 เทากับ การปฏิบัติไดต่ํากวาระดับฯ ที่คาดหวัง

3 เทากับ การปฏิบัติไดตามระดับฯ ที่คาดหวัง

4 เทากับ การปฏิบัติไดสูงกวาระดับฯ ที่คาดหวัง

งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 230 ชม.

หัวหนาสาขาวิชา และโครงการที่ดําเนิน 4 โครงการ = ระดับ 3

จากโครงการที่ดําเนิน 21 โครงการ = ระดับ 3

จํานวนชั่วโมง/

โครงการ
องคประกอบประเมิน

แบบสรุปผลประเมินภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ประจําปงบประมาณ 2565

ผลการประเมินตรงกับระดับฯที่คาดหวัง ระดับใดของขอตกลงใน

การพัฒนางาน (PA)

โครงการ/งานพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา 216+60 = 276 ชม.

 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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