
รายงานการประเมินผลการพฒันางานตาม 
         ข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ 2565 
       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 

นายพฒันศักดิ์  เหลืองสะอาด 
        ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษากาญจนบุรี 
         ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                        กระทรวงศึกษาธิการ 



ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ นายพฒันศกัด์ิ  นามสกลุ เหลืองสะอาด ต าแหน่ง พนกังานราชการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและอาชีพ 
ขอ้ตกลงในการพฒันางานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 1. ภาระงานท่ีเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
                  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 

1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน   จ านวน  23  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ดังนี ้
              กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิางานช่างพื้นฐาน  ม.1                 จ  านวน   6     ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิางานช่างพื้นฐาน  ม.2                 จ  านวน   6     ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิางานช่างพื้นฐาน  ม.5                จ  านวน   3     ชัว่โมง/สัปดาห์  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิาเพิ่มเติม (งานเกษตร) 2/2-3        จ  านวน   2    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิาเพิ่มเติม (งานประดิษฐ)์ 5/2        จ  านวน   3    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                        กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                                    จ  านวน   3    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
  - กิจกรรมชุมนุม                                                          จ  านวน   1    ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                                     จ  านวน   1    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 - กิจกรรมสวดมนต ์                                                    จ  านวน   1    ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 คลิกเพือ่ดูแบบบันทกึข้อตกลงในการพัฒนางาน 

https://drive.google.com/file/d/1PlZX7ijMTUg-Ba8TsYjAgHPe8ue8pBty/view?usp=sharing


1.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 
                          - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ (PLC)         จ านวน 2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
   1.3 งานพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
                         -  หวัหนา้กลุ่มสาระการงานอาชีพ                                       จ านวน 6  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน้  
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                 จ านวน 1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 



ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565         
1.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน   จ านวน  23  ช่ัวโมง/สัปดาห์  ดังนี ้

               กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิางานช่างพื้นฐาน  ม.1                จ  านวน   6     ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิางานช่างพื้นฐาน  ม.2                จ  านวน   6     ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                             กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิางานช่างพื้นฐาน  ม.5                 จ  านวน   3     ชัว่โมง/สัปดาห์  
               กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิาเพิ่มเติม (งานเกษตร) 2/2-3       จ  านวน   2    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิาเพิ่มเติม (งานประดิษฐ)์ 5/2      จ  านวน   3    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                                 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน                                         จ  านวน   3    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
     - กิจกรรมชุมนุม                            จ านวน   1    ชัว่โมง/สัปดาห์ 

           - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                              จ  านวน   1    ชัว่โมง/สัปดาห์ 
  - กิจกรรมสวดมนต ์                            จ  านวน   1    ชัว่โมง/สัปดาห์ 

    1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
                            - การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ (PLC)                            จ านวน 2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                           1.3 งานพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                                                        -  หวัหนา้กลุ่มสาระการงานอาชีพ                                     จ านวน 6  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
    1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  

               - งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                         จ านวน 1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 



ตารางสอน 



ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพฒันางาน 
               ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
 ภาระงาน           เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด              ไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  



            ดา้นการจดัการเรียนรู้  ลกัษณะงานท่ีขา้พเจา้ปฏิบติัและน าเสนอ
ครอบคลุมถึงการสร้างและหรือการพฒันาหลกัสูตร  การออกแบบการจดัการเรียนรู้  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างและหรือพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี และ
แหล่งเรียนรู้การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  การศึกษาการวเิคราะห์  สงัเคราะห์
เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้  การจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน  
และการอบรมและพฒันาคุณลกัษณะท่ีดีของนกัเรียน 

1.ด้านการจัดการเรียนรู้ 



1.1 สร้างและพฒันาหลกัสูตร  

         ด าเนินการวเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนไทรโยคนอ้ยวทิยา
พทุธศกัราช 2551 ฉบบัปรับปรุงพทุธศกัราช 2565 จดัท าค าอธิบายรายวชิา กลุ่ม
สาระการงานอาชีพ วเิคราะห์ตวัช้ีวดั  หลกัสูตรแกนกลางและด าเนินการจดัท า
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
สถานศึกษา 

คลิกเพือ่ดูหลักสูตรกลุ่มสาระฯ คลิกดูหลักสูตรการงานฯ 

PDFงานส่ง/เล่มหลักสูตรสมรรถนะ 65.pdf
PDFงานส่ง/เล่มหลักสูตรสมรรถนะ 65.pdf
PDFงานส่ง/หลักสูตรการงานดีมาก65ดี.pdf


1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้  

 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  ค  าอธิบายรายวชิา  ผล
การเรียนรู้รายวชิา  โครงสร้างรายวชิา  ประเมินผลการใชห้น่วยการเรียนรู้รายวชิา 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

1.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 

คลิกเพือ่ดูแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกเพือ่ดูโครงการสอนการงาน 

PDFงานส่ง/แผนการสอน ม.2ส่งคืน.pdf
PDFงานส่ง/แผนการสอน ม.2ส่งคืน.pdf
PDFงานส่ง/โครงการสอนส่งคืน.pdf


1.2.2 ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
           



1.3 จัดกจิกรรมการเรียนรู้  

1.3.1การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

      มีการน าเทคโนโลยส่ืีอ นวตักรรม ส่ือการเรียน มีการออกแบบส่ือการเรียน การรู้เช่น 
PowerPoint มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและเป็นส่วนหน่ึงในเคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผล 



1.3.2 เทคนิควธีิการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ 



1.4 สร้างและหรือพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลย ีและ แหล่งเรียนรู้ 

                       ไดส้ร้างส่ือ  นวตักรรม การเรียนมีการออกแบบส่ือการเรียนรู้เช่น
เวบ็ไซตบ์ทเรียนออนไลน ์Krukikz.com , Google site ,  Google site  มาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนและเป็นส่วนหน่ึงในเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 



1.5 วดัและประเมนิผลการเรียนรู้  

           การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงและเกบ็ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน  ระหวา่งเรียนและหลงัเรียนอยา่งต่อเน่ือง
ดว้ยวธีิท่ีหลากหลายน าเทคโนโลยมีาเป็นเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผล 
โดยใช ้google form 



1.6 การศึกษาการวเิคราะห์  สงัเคราะห์ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้   

            ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนวจิยัในชั้นเรียน
เร่ืองการไม่ส่งงานในรายวชิางานช่างพื้นฐานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
และน าความรู้ท่ีไดม้าวางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนไม่ผา่น
เกณฑก์ าหนด 

คลิกเพือ่ดูรายงานการวจิัยในชัน้เรียน 

PDFงานส่ง/วิจัย65.pdf
PDFงานส่ง/วิจัย65.pdf
PDFงานส่ง/วิจัย65.pdf
PDFงานส่ง/วิจัย65.pdf


1.7 การจัดบรรยากาศทีส่่งเสริมและพฒันาผู้เรียน 

             จดับรรยากาศหอ้งเรียนใหส้ะอาดสวยงามและปลอดภยัสร้างบรรยากาศให้
ผูเ้รียนสามารถใช ้อุปกรณ์เคร่ืองมืองานช่าง  ในการเรียนการสอนสามารถใช้
เคร่ืองมือพื้นฐานต่างๆสามารถช่วยเหลือเพื่อน  แลกเปล่ียนความรู้ทางเคร่ืองมือได้
ถูกตอ้งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์  ในชั้นเรียนสามารถน าส่ือนวตักรรมมาใชเ้ป็น
ส่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนได ้



1.8 อบรมและพฒันาคุณลกัษณะทีด่ขีองผู้เรียน 

              สอดแทรกคุณธรรมลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละจริยธรรมในระหวา่ง
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงความแตกต่างของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

คลิกเพือ่ดูการโฮมรูม ประชุมผู้ปกครอง 

PDFงานส่ง/ม62 ส่งต่อ.pdf
PDFงานส่ง/ม62 ส่งต่อ.pdf
PDFงานส่ง/ม62 ส่งต่อ.pdf
PDFงานส่ง/สรุปการจัดประชุมชั้นเรียน ส่งคืน.pdf


สรุปผลการตดิตามแก้ไข ร  ช้ัน ม.6/2     

ตดิตาม ร 

PDFงานส่ง/สรุป ติดตามผลการเรียน  ร.pdf


2.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน  ลกัษณะงานท่ีขา้พเจา้ปฏิบติัและน าเสนอ
ครอบคลุมถึงสารสนเทศของผูเ้รียน  และรายวชิาท่ีครูสอนใหน้กัเรียนและผูป้กครอง
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศได ้ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมและมี
ศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาได ้เช่น การเยีย่มบา้นนกัเรียน คดักรองนกัเรียนยากจน
การวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลการประเมิน SDQ  ทะเบียนแสดงผลการเรียนระบบ
ดูแลและช่วยเหลือนกัเรียน  โดยโปรแกรม student care เพื่อใหน้กัสนบัสนุนการ
เรียนรู้และพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  



2.1จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวชิา 

2.1.1การกรอกขอ้มูลในระบบทะเบียน SGS 



2.2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   2.2.1. รายงานการเยีย่มบา้น / หลกัฐานการติดตามนกัเรียน  แลว้น าขอ้มูลการเยีย่ม
บา้นไปแกปั้ญหาหรือพฒันานกัเรียนอยา่งไรมีการส่งเสริมดา้นใด  ส่งต่อหรือไม่
อยา่งไร  ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการระบบดูแล 

คลิกเพือ่ดูรายงานเยีย่มบ้าน 

PDFงานส่ง/ม.5 ห้อง 2.pdf
PDFงานส่ง/ม.5 ห้อง 2.pdf
PDFงานส่ง/ม.5 ห้อง 2.pdf


2.2.2 รายงานติดตาม   0  ร  มส   



การประเมินดูแลนักเรียนทีป่รึกษารายบุคคล 



2.3 ปฏิบตัิงานวชิาการและงานอ่ืนๆของสถานศึกษา 

2.3.1 ปฏิบติัการตรงตามปฏิทินวชิาการหรือไม่ 

รายงานการประชุมรถรับส่งงานจราจรในโรงเรียน 

โครงการงานจราจรและอาคารสถานท่ี 
 

คลิกเพือ่งานอาคารสถานทีฯ่ คลิกเพือ่ดูงานจราจร 

PDFงานส่ง/สรุปโครงงาน 5บท (ซ่อมแซม)64ดีมากๆๆๆๆ65.pdf
PDFงานส่ง/สรุปโครงงาน 5บท (ซ่อมแซม)64ดีมากๆๆๆๆ65.pdf
PDFงานส่ง/สรุปโครงงาน5บทจราจร64ดีมากๆๆๆๆๆ65.pdf


2.3.2 น าเสนอ สรุปผลท่ีเกิดจากงานพิเศษต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หวัหน้างานอาคารสถานทีฯ่ งานจราจรฯและหวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 



 สรุปผลท่ีเกิดจากงานพิเศษต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มและงานจราจรโรงเรียน 
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คลิกเพือ่ดูงานอาคารสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้ออม 

PDFงานส่ง/สรุปโครงงาน 5บท (ซ่อมแซม)64ดีมากๆๆๆๆ65.pdf


1.1 กจิกรรม ปรบัปรุงอาคารเรยีน 1.2 กจิกรรม ปรบัปรุง ซ่อมแซม โตะ๊ เกา้อี้ ประตู 

หนา้ต่าง หอ้งเรยีน 

1.3 กจิกรรม ปรบัปรุงซ่อมแซม ระบบท่อประปา 

สุขภณัฑแ์ละสุขาภบิาล ท่อน า้ใชอ้ปุกรณป์ระปาต่างๆ  

1.4 กิจกรรม งานท าความสะอาด 



1.5 กจิกรรมซ่อมอปุกรณเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า  1.6 กจิกรรมปรบัปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมในโรงเรยีน  

1.7 กจิกรรม จดัซื้อวสัดุ-อปุกรณเ์ครื่องมอืและซ่อมบ ารุงรกัษา  



1.8 กิจกรรมจดัท าสถานท่ีสง่เสรมิบรรยากาศการเรยีนรู ้

กิจกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพบรรยากาศบรเิวณโรงเรยีน กิจกรรมสภาพแวดลอ้มทางวิชาการ 

บรรยากาศการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 



คลิกเพือ่ดูงานจราจร 
 

PDFงานส่ง/สรุปโครงงาน5บทจราจร64ดีมากๆๆๆๆๆ65.pdf


การประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนและการอบรมจราจร 



โรงจอดรถจักรยานยนตนั์กเรียน 





2.4 ประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครองภาคเีครือข่ายและหรือสถานประกอบการ 

2.4.1 การติดตามผูเ้รียนดา้นต่างๆไดส่ื้อสารถึงผูป้กครองหรือไม่ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยา่งไร 

การติดตามการแจง้ขอ้มลู 



2.4.2 แสดงหลกัฐานร่วมงานชุมชนต่างๆ 

ประสานงานเครอืข่าย ในชมุชน รว่มกิจกรรม พธีิการต่างๆ 

รว่มงาน ในชมุชน 



3.ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 

ด้านการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ     ลกัษณะงานท่ีขา้พเจา้ปฏิบติั
และน าเสนอครอบคลุมถึงการพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาชีพ  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้
และน าความรู้ความสามารถ  ทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง 
 และวชิาชีพมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และพฒันาเทคโนโลย ี  ส่ือ
นวตักรรม   การจดัการเรียนรู้ 

คลิกเพ่ือดกูารนิเทศ คลิกดPูLC คลิกดูรายงานอบรม เกียรตบิัตร 

PDFงานส่ง/นิเทศในชั้นเรียน1.65.pdf
PDFงานส่ง/แบบรายงานPLC.pdf
PDFงานส่ง/แบบรายงานPLC.pdf
PDFงานส่ง/รายงานอบรมแอร์.pdf
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3.1 พฒันาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

3.1.1 การเขา้อบรมสมัมนาต่างๆ 

คลิกดูรายงานการอบรม 

PDFงานส่ง/เกียจติบัตร8.jpg




3.2 มส่ีวนร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

         การรายงาน PLC ของ 1/2565 PLC กลุ่มเรียนรู้สู่ปฎิบติัโรงเรียนไทรโยคนอ้ยวทิยา  
โดยน าความรู้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้มาแกปั้ญหาพฒันาการเรียนการสอนในวชิาการงาน
อาชีพงานช่างพื้นฐานในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

คลิกเพือ่ดูงานPLC 

PDFงานส่ง/แบบรายงานPLC.pdf
PDFงานส่ง/แบบรายงานPLC.pdf
PDFงานส่ง/แบบรายงานPLC.pdf


การจดัต ัง้กลุม่ PLC ปฎทินิด าเนินPLCกลุ่ม 



การตดิตามนิเทศชัน้เรียน PLC ผลงานนักเรียนการเรียนรู้สู่การปฏบัิต ิ



การสะท้อนความคดิเหน็หลังจากการนิเทศการสอน 



3.3 น าความรู้ความสามารถทกัษะทีไ่ด้จากการพฒันาตนเองและวชิาชีพมาใช้ 

        แสดงหลกัฐานการน าความรู้ต่างๆมาพฒันาตนเองและวชิาชีพและแสดงถึงผลการ
น าความรู้จากการพฒันาตนไปใช ้



ส่วนที่ 2  ข้อตกลงในการพฒันางานที่เป็นประเด็น
ท้าทายในการพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

คลิดดูข้อตกลงPA 

PDFงานส่ง/2ครูพัฒนศักดิ์.pdf
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ข้อตกลงในการพฒันางานทีเ่ป็นประเดน็ท้าทาย 



ผลลพัธ์ที่คาดหวัง 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 หอ้ง รวมจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 53 คน เมื่อ
ได้รับการจัดการพัฒนาทักษะ กิจกรรมเพ่ือนคู่เพ่ือน โดยมีการใช้แบบบันทึกการสังเกตและ
ประเมนิพฤติกรรมนกัเรยีน  

             นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 หอ้ง รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทัง้หมดท่ีสามารถประดิษฐ์ไดด้ว้ยตนเอง  และผูเ้รียนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการเรียนงานช่างพืน้ฐานและสามารถน าความรูท่ี้ไดจ้ากการเรียนรูไ้ป
เช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั เพ่ือใชค้วามคิดในการตดัสินใจในสถานการณต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
การสรา้งประสบการณ ์

 



แบบบนัทกึการสงัเกตแุละประเมินพฤติกรรมนกัเรียนรายบคุคล 



กราฟสรุป 



ภาพกิจกรรมนกัเรียน เพื่อนคู่เพื่อน  



กราฟสรุปผลการสังเกตประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล ชั้น ม.5  

ก่อนการประเมิน หลงัการประเมิน 


