
 
                                

 ท่ี   ส.จ.น.น. ๐๖๖/๒๕๖๕                              วันท่ี    ๗   พฤศจิกายน    ๒๕๖๕ 
                                                

เร่ือง   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีจัดระบบเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)        
                                                        
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์                   จ านวน   ๑   แผ่น 
                     ๒. แบบเสนอโครงการฯ                        จ านวน  ๑    ชุด    
 
 

ด้วยสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance Agreement : PA)  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (โปรแกรม CANVAและโปรแกรม Google sites)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูแนะแนว          
และครูผู้สนใจ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีจัดระบบเก็บงาน  เอกสาร  หลักฐาน  ข้อมูลอ้างอิงตามข้อตกลง    
ในการพัฒนางาน (PA) อย่างเป็นระบบ 

   

 ท้ังนี้จะจัดอบรมทาง online  โดยใช้โปรแกรม   Google  Meet   ในวันอาทิตย ์ท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  โดยลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ค่าลงทะเบียนอบรม จ านวน ๕๐ บาทต่อคน   ดังนั้นจึงใคร่ขอหน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานแนะแนวหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นในสถานศึกษาท่ีมีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
รายละเอียดเอกสารดังแนบ   
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  ขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
 
                                                                                
 
                                     (นางยุพิน  ค าปัน) 
            นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ 
   
 
  
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ                                       
โทร. ๐๘๑-๑๖๓๒๐๑๙                                                           

  QR Cord สมัครเข้ารับการอบรม 
                                                     



 
 



 

แบบเสนอโครงการ 
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
..............................................................................................................................................................................  
 

๑. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :  PA) โดยใช้เทคโนโลยี 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    ๒.๑ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
    ๒.๒ สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเหนือ 
๓. ความสอดคล้องของโครงการ/งาน/กิจกรรมกับพระบรมราโชบาย นโยบาย  ยุทธศาสตร์  จุดเน้น 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน           
    การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 



แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้ 
                         กระบวนการแนะแนวและใหค้ าปรึกษา ให้มีสมรรถนะด้านการศึกษา  อาชีพ   
                         ส่วนตัวและสังคมเพื่อการศึกษาและการมีงานท า 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี  มีทักษะชีวิตและทักษะท่ีส าคัญ  
                          จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร  ครูแนะแนว  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
                         ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างภาคเครือข่ายความร่วมมือด้านการแนะแนว 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
 ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564   
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดท าแนวทางการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตาม
มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือส่วนท่ี ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งครู และมีภาระงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด   
๒) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  และด้านการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และส่วนท่ี ๒ ข้อตกลงในการพัฒนางานท่ีเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยครูต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น 
ปรับเปล่ียนหรือสร้างการเปล่ียนแปลง  
              สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเหนือ เห็นความส าคัญในการพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีจัดระบบการเก็บงาน เอกสาร  หลักฐาน ข้อมูลอ้างอิงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) ในแต่ละปีตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ  จึงประสานความร่มมือ
กับวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บงานตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยใช้เทคโนโลยี ขึ้น 
 

๕. วัตถุประสงค์ 
     ๕.๑ เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)     
          โดยใช้เทคโนโลยี โปรแกรม CANVA 
     ๕.๒ เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)          
          โดยใช้เทคโนโลยี  โปรแกรม Google site 

๕.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพครูแนะแนว/ครูที่มีความสนใจในสถานศึกษา 



๖. เป้าหมายของโครงการ 
    ๖.๑  เชิงปริมาณ 
           ๑) ครูแนะแนว/ครูที่มีความสนใจ จ านวน ๑๕๐  คน           
    ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
       ๑) ครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้เทคโนโลยี  โปรแกรม CANVA เก็บงานตามข้อตกลง                     
ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ได้ 
  ๒) ครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้เทคโนโลยี  โปรแกรม Google site เก็บงานตามข้อตกลง                     
ในการพัฒนางาน (Peforrmance Agreement : PA) ได้ 
          ๓) ครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการใช้เทคโนโลยี เก็บงาน
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
 
๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
           ๗.๑ ร้อยละ ๙๐ ของครูที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้เทคโนโลยี โปรแกรม CANVA เก็บงานตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ได้ 
  ๗.๒ ร้อยละ ๙๐ ของครูที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้เทคโนโลยี  โปรแกรม Google site เก็บงาน
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ได้ 
          ๗.๓ เกิดเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูท่ีเข้าร่วมโครงการฯ (PLC) ในการใช้เทคโนโลยี           
เก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยสารพัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๙. ระยะเวลาด าเนิน 
 วันอาทิตย์ ท่ี    ๒๗  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  
โดยช่องทาง โปรแกรม Google  Meet  ด าเนินการโดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. วิธีด าเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นวางแผน  (PLAN)  
๑ วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาวิชาชีพครูแนะแนว/ครูในการพัฒนาตนเองด้าน

การใช้เทคโนโลยีเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) 

 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒ ประชุมคณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเหนือ
ร่วมจัดท าโครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดย
ใช้เทคโนโลยี 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานช้ีแจงรายละเอียดโครงการ และบทบาท

หน้าท่ีความรับผิดชอบก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขั้นปฏิบัติตามแผน  (DO)  
๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บงานตามข้อตกลงในการ

พัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยใช้เทคโนโลยีทาง online 
โดยใช้โปรแกรม Google  Meet ด าเนินการโดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่  ๒๗  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 

พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขั้นตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  (CHECK)  
๒ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (ACT)  
๓ น าผลการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานมาปรับปรุง

พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๑๑. ที่มาของงบประมาณ  
      ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและค่าเกียรติบัตร คนละ   ๕๐  บาท 
       

๑๒. งบประมาณ         ๖,๑๐๐  บาท 
 
 
 



๑๓. การประเมินโครงการ 
      ๑๓.๑ วิธีการ      ๑) ส ารวจความพึงพอใจ 
                            ๒) ประเมินผลงานการปฏิบัติจริง 
      ๑๓.๒ เครื่องมือ   ๑) แบบส ารวจความพึงพอใจ   
                            ๒) แบบประเมินผลการปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยี โปรแกรม CANVAและ 
โปรแกรม Google site เก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 
 
 ๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : 
PA)อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี 
          ๑๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
       
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
        (ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ)           

                           ต าแหน่ง  วิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเหนือ  
 
 

ลงช่ือ ………………………………………     ผู้อนุมัติโครงการ  
             (นางยุพิน   ค าปัน)           

           ต าแหน่ง  นายกสมาคมสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ภาคเหนือ  
 

                                          ลงช่ือ       
                                ผู้อนุมัติโครงการ 

             (นายวิศาล   วัชรินทร์)           
                          ต าแหน่ง          ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 

 

 

 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ จัดประชุม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)โดยใช้เทคโนโลยี 

ท่ี 
กิจกรรม/รายการ 

 
งบประมาณ/บาท รวม/บาท 

๑ ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงตีพิมพ์ จ านวน- เล่มๆละ - บาท -  

๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการประชุม/อบรม    (ค่าถ่ายรูปและ
รายงานผลการฝึกอบรม) 

-  

๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  - คน จ านวน -มื้อๆละ - บาท -  

๔ ค่าอาหาร (กลางวัน) - คน จ านวน -  มื้อ  มื้อละ -  บาท -  
๕ ค่าสมนาคุณวิทยากร  (ค่าตอบแทนวิทยากร)   ๓,๖๐๐  

๖ ค่าเช่าท่ีพัก -  

๗ ค่ายานพาหนะ -  

๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม -  

๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ(การใช้ห้องปฏิบัติการ) ๒,๕๐๐  

๑๐ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์การท ากิจกรรม - ชุด ๆละ - บาท -  

๑๑ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ (เครื่องเสียง) -  

๑๒ ค่าพิมพ์การเขียนใบประกาศนียบัตร - แผ่น แผ่นละ  -  บาท -  

รวมรายจ่ายท้ังกิจกรรม ๖,๑๐๐ บาท 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 


