
  

 
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(Individual Development Plan-ID Plan) 

กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

 

 

 

 

 

โดย 

 

ชื่อ นายจตุพล   อภิวงคงาม 

ตำแหนง ครูคศ. 3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน ปาตาลบานธิพิทยา 

    สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 



  

 

 

 

 

คำนำ 

 

 ตามที่ ก.ค.ศ.ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/๒๕๖๐) 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอ ๑. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องทุกป โดยใหประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พรอมทั้งจัดทำ

แผนการพัฒนาตนเองเปนรายป ตามแบบที่สวนราชการกำหนด และเขารับการพัฒนาตามแผน

อยางเปนระบบ และตอเนื่อง  ครูจะตองประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อใหผูบริหาร

อนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดำเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบ

วงจร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองตอการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 

20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐ

ศิลป) มีนโยบายพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ   สำหรับการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตร

ที่สถาบัน  คุรุพัฒนารับรองและ สพฐ.คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนา 

 สำหรับปงบประมาณ 2564 นี้ กำหนดการเร่ิมใหครูแสดงความตองการพัฒนาตนเอง    

ในหลักสูตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)    ซึ่งในระหวางนี้ จะมีแนวปฏิบัติของ

ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยพัฒนาตามแนวทางที่ สพฐ.

ไดจัดประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผานมา 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1  

ขอมูลสวนบุคคล 

 

ช่ือ นายจตุพล  ช่ือสกุล  อภิวงคงาม 

ตำแหนง ครูคศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา 

O  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา วิชาเอกคณิตศาสตร 

O  ปริญญาโท หรือเทียบเทา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

O  ปริญญาเอก หรือเทียบเทา วิชาเอก.......................................................................................... 

O  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

เขารับราชการวันท่ี 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2533 ณ สปอ. ประโคนชัย สังกัด สปจ.บุรีรัมย 

อายุราชการจนถึงปจจุบัน   31  ป  8  เดือน 

เงินเดือน อันดับ คศ. 3 อัตราเงินเดือน 60,090 บาท 

สถานท่ีทำงาน 

1.  สถานศึกษา/ หนวยงาน โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา (ขณะท่ีทำแผนพัฒนาตนเอง) 

2.  สถานศึกษา/ หนวยงาน.............................. (หากมีการโอน/ยาย) 

3.  สถานศึกษา/ หนวยงาน.......................................(หากมีการโอน/ยาย) 

2. วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีทำการสอน  จำนวน 1 วิชา  รวม 16 ชัว่โมง/สัปดาห 

 ภาคเรียนท่ี 1 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชัน้/ระดับ ม.ตน  จำนวน 16 ชั่วโมง/สัปดาห 

3. จำนวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน  



  

 3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 21 ชั่วโมง 

 3.2 ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู 6 ชั่วโมง 

 3.3 ชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  .....1.... ชั่วโมง 

 3.4 ชัว่โมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  ............................... ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งปัจจุบนั  (ยอ้นหลงั  5 ปี) 

  1. ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู 

ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยรวมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  

วิเคราะหหลักสูตร  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู  และนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนใหกับนักเรียน  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  โดยการวัดผลประเมินผลดังกลาวครอบคลุมทุกๆ 

ดาน ไดแก  ดานความรู  การปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ

ของนักเรียนท้ัง  4  ดาน  ไดแก ดานรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม และสติปญญา  และ   มีคุณธรรม 

จริยธรรม  ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัด

กิจกรรมการสอนอยางสม่ำเสมอ  ท้ังนี้เพ่ือจะไดชวยแกไขขอบกพรองใหกับนักเรียนท่ีมีปญหา 

2. ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 

ไดดำเนินการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการ  สงผลใหตนเองไดรับความรูท้ังดานงานสอนและงาน

พิเศษตางๆ  และนำความรูมาพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง  ซ่ึงมีผลงานเปนท่ี

ประจักษ   ตลอดจนไดรวมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ข้ึน            

โดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีการ



  

เผยแพรผลงานทางดานวิชาการ  นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาสื่อและ

นวัตกรรม 

3. ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการใหนักเรียนไดฝกการปฏิบัติจริง  

เพ่ือใหนักเรียนไดมีทักษะตางๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  สงผลให

ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถใน

การใชภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูเรียนสามารถนำความรู

ความเขาใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกตใชในชีวิตประจำวันเปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองใหมากข้ึน

และสงผลใหการใชชีวิตภายหนา บนพ้ืนฐานคุณธรรม นำความรู และเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการอยู

รวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

4. ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 

จากการท่ีสถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเปาหมาย  มีทิศทางในการ

ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการตางๆอยางเปนรูปธรรม           

ซ่ึงนักเรียนและครูมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำใหผลการดำเนินงานเปนท่ียอมรับของผูปกครอง  

ชุมชน  ทองถ่ิน    

 

5. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 

สถานศึกษามีสวนรวมกับชุมชนในกิจกรรมตางๆตลอดปการศึกษา  โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

วัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เชน หลอเทียนพรรษาและถวายเทียนเขาพรรษา  ประเพณี

ลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต  การทอดผาปา  ทอดกฐิน  เปนตน ตลอดจนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน  ไดแก  

โครงงานกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โครงการรณรงคการออกเสียงประชามติตอ

รางรัฐธรรมนูญ โครงการสรางฝายชลอน้ำแมธิ    จนทำใหเกิดความรวมมือ  ความเขาใจท่ีดีตอกัน  เกิดความ

รักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและทองถ่ิน  นอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมการประชุมผูปกครอง  

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแตละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหา

แนวทาง     ในการรวมพัฒนาโรงเรียนท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและพัฒนาทางวิชาการใหเปนไปในทางทิศทาง

เดียวกัน 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2  

ผลการประเมินตนเอง 

 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของกคศ. 

 

 ดานท่ี 1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 



  

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความรู ้
มีมาก   ปานกลาง มีนอ้ย 

๑. เนือ้หา ในรายวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู ้ที่สอน /   
๒. วิธีสอน ถ่ายทอดความรูเ้ชิงเนือ้หา กิจกรรม บรบิท เป้าหมายการ

เรียนรู ้ความรูพ้ืน้ฐาน การปรบัพืน้ฐาน และอปุสรรคการเรียนรูข้อง

ผูเ้รียน 

 
 
/ 

  

๓. หลกัการสอน และกระบวนการเรียนรู ้  /  
๔. หลกัสตูร การออกแบบ วางแผนการใช ้ประเมิน และแนวทางการ

เรียนรูใ้นแต่ละเนือ้หา 

 
/ 

  

๕. พืน้ฐานการศกึษา หลกัการศกึษา ปรชัญาการศึกษา จิตวิทยาสงัคม 

นโยบายการศึกษา จดุมุ่งหมายการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัชาติจนถึง

ระดบัหลกัสตูร 

 
 
/ 

  

๖. การจดัการศกึษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลาย

ของผูเ้รียน 

 
 

 
/ 

 

๗. ทฤษฎีการเรียนรู ้และจิตวิทยาการเรียนรู ้  /  
๘. การใชเ้ทคโนโลยี และสื่อนวตักรรมเพื่อการเรียนรู ้ /   
๙. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ /   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดานท่ี 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 

 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความสามารถ 

ทาํไดดี้ พอใช ้ ไม่ค่อยได้



  

ทาํ 

1. การสร้างและหรอืพัฒนาหลักสูตร  /  
2. การออกแบบหน่วยการเรยีนรู้  /   
3. การจัดทำแผนการจัดการเรยีนรู้  /  
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้  /  
5. การสรา้งและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา

และแหล่งเรยีนรู้ 

  
/ 

 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ /   
 

  ดานท่ี 3  ความเปนครู 

 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความเป็นครู 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง

ปรบัปรุง 

๑. ยดึมั่น ผกูพนั ศรทัธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน /   
๒. มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ทัง้

กาย วาจา และจิตใจ ดาํรงตนใหเ้ป็นที่เคารพ ศรทัธา และน่าเชื่อถือทัง้

ใน และนอกสถานศกึษา 

 
 
/ 

  

๓. ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู /   
๔. มีวินยัและการรกัษาวินยั /   
๕. เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู ้ปรบัปรุง และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ใหม้ีความรูค้วามชาํนาญในวิชาชีพ เพิ่มขึน้ 

 
/ 

  

๖. ปฏิบติัตนโดยนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ /   
๗. มีทศันคติท่ีดีต่อบา้นเมือง /   
 

 

 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพของผูเรียนในสถานศึกษาตามจุดเนนของสพฐ. 

 



  

รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจดุเนน้ ระดบัศกัยภาพ 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง

ปรบัปรุง 

1. ดา้นอ่านออก อ่านคล่อง เขยีนได ้เขยีนคล่อง   /  

2. ดา้นคดิเลขเป็น คดิเลขคล่อง   /  

3. ด้านการคดิขัน้พื้นฐาน   /  

4. ด้านการคดิขัน้สูง   /  

5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย /   

6. ดา้นการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   / 

7. ดา้นการใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้ /   

8. ดา้นการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   /  

9. ดา้นใฝ่เรยีนรู ้  /  

10. ดา้นใฝ่ด ี /   

11. ดา้นทักษะชีวติ   /  

12. ด้านอยู่อย่างพอเพยีง มุ่งม่ันในการศกึษาและการทำงาน   /  

 

ตอนท่ี 3  ผลการประเมินศาสตรการสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

 

รายการศักยภาพผู้เรยีนตามจุดเนน้ ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังตอ้ง

ปรับปรุง 

1 การสอนในศตวรรษที่ 21 /   

2 การแกป้ัญหาผู้เรยีน     /   

3 จติวทิยาการแนะแนว/จติวทิยาการจัดการเรยีนรู้ /   

4 การจัดการช้ันเรยีน /   

5 การวิจัยพัฒนาการเรยีนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ     

 /  

6 การพัฒนาหลักสูตร /   

7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)       / 



  

8 การใช้สือ่และเทคโนโลยใีนการจัดการเรยีนรู้ /   

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      /  

10 การออกแบบการเรยีนรู้  /  

 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  

  ตอ้งพฒันาดา้นการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการของกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

สวนที่ 3 

แผนการพัฒนาตนเอง 

 

1. อันดับความสำคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 (ใหใสหมายเลขเรียงตามลำดับความสำคัญของสมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

(  5   ) การสอนในศตวรรษท่ี 21 

(   9  ) การแกปญหาผูเรยีน     

(  4   )  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู 

(   8  )  การจัดการชั้นเรียน 

(  6   )  การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ     

(   7  ) การพัฒนาหลักสูตร 

( 10  ) สะเต็มศึกษา(STEM Education)     

(  3   ) การใชสื่อและเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนรู 

(   2  ) การวัดและประเมินผลการเรยีนรู     

(   1  ) การออกแบบการเรียนรู 

 

2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 วิธีการท่ี 1  ภาควิชาการ ซ่ึงจะเปนการศึกษาหาความรูในเนื้อหาท่ีจะไดใชในหองเรียนจริงๆ โดยยึด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลัก เปนความรูใหมท่ีเกิดจากการประยุกตความรูเชิงวิชาการสู

การปฏิบัติจริงในหองเรียน ประเด็นในการพัฒนาครอบคลุมท้ังเรื่อง หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อ การวัดผล 

และการวิจัย เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือแผนการศึกษา พ.ศ. 

2560-2579   

 วิธีการท่ี 2 ภาคปฏิบัติการ จะเนนใหไดรับการสรางความเขาใจแบบเขม  การเรียนรูท่ีเกิดจากการ

คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง ดวยการทบทวนความรู (Review) การสะทอนคิด (Reflection) และการ



  

ถอดบทเรียน (AAR) ดวยกิจกรรมการสรางปฏิสัมพันธระหวางครูท่ีเขารับการพัฒนาและกับคณะวิทยากร เปน

กลุมยอย มีวิทยากรประจำกลุมทุกกลุม ซ่ึงจะดูแลผูเขารับการพัฒนาใหไดฝกทักษะการออกแบบเสนทาง

คุณภาพผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตร/เปาหมายศตวรรษท่ี ๒๑ ไดออกแบบเสนทางกระบวนการเรียนรูอยางไร

กอนสรางนวัตกรรม และแสดงถึงมีวิธีการวัดผล/สะทอนผลหลังจากนำไปใชกับผูเรียนเพ่ือยอนกลับนำมา

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผูเรียนตอไป  

 วิธีการท่ี 3  ภาคนิทรรศการ จะเปนการศึกษาจากกรณีตัวอยางการปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมท่ีดี ท่ีผาน

การบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติสูการพัฒนานักเรียนจริง มีการสาธิตแนวปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมท่ีดี       

และฝกนำสื่อ/วิธีปฏิบัติ/นวัตกรรมตัวอยาง ไปวิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน เพ่ือประกอบการเขียน     

เคาโครงการพัฒนากระบวนการ/สื่อ/นวัตกรรมนั้นๆ ท่ีจะแสดงใหเห็นวาจะมีผลสำเร็จอยางยั่งยืน  

  วิธีการท่ี 4 การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ – ไดรวมสรางการเรียนรูในระหวางการฝกอบรม

ดวยการเรียนรูจากคูพัฒนา (Buddy) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share and Learn) ในกลุมยอย การสะทอนคิด 

(Reflection) การถอดบทเรียน (AAR) และการ Coaching & Mentoring จาก Mentor/Expert เพ่ือให

สามารถสรางสรรค สรุปองคความรู ท่ีผสมผสานระหวางองคความรูจากทฤษฎี และองคความรูจาก

ประสบการณสูการปฏิบัติในชั้นเรียนได โดยทำงานรวมกับคณะวิทยากรหลังการอบรมผานระบบออนไลน ดวย

กระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) อยางตอเนื่อง  

 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 เริ่มตน  16 พฤษภาคม 2564   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 

 

4. การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

 1) ขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและองคกรภายนอก  

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 ผลลัพทท่ีคาดหวัง 

 ดานความรู : เกิดการเรียนรู นำผลการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลงผูเรียน และนำประสบการณเขา

แลกเปลี่ยนเรียนรูแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ จนเกิดองคความรูท่ีไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

  ทักษะ : มีความสามารถบูรณาการความรูสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม

ศักยภาพ สรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน และสรางนวัตกรรมท่ีไดจากการเขา

รวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมใหเปนตนแบบการเรียนรูแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

  ความเปนครู  : เขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

สรางวัฒนธรรมทางการเรียนรูในสถานศึกษา และเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงตอวงวิชาชีพ  

 5.2 ผลการนำไปใชในการพัฒนางาน 



  

   คือการนำความรูและทักษะท่ีไดรับการพัฒนาระหวางการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานจริงในหองเรียนของตนเอง ดังนี้ 

    (1) นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมแบบคูพัฒนา (Buddy) 1 แผน จัดใหเพ่ือนครู หรือหัวหนา

ฝายวิชาการ หรือรองผูอำนวยการโรงเรียน ใหขอเสนอแนะ (Comment) แลวนำไปปรับปรุงแผนการจัด

กิจกรรมใหม จากนั้นจึงรายงานผานไลนกลุมของหนวยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพ่ือครู เพ่ือใหวิทยากรหลัก/

วิทยากรพ่ีเลี้ยง ใหการ Coaching  

  (2) นำแผนการจัดกิจกรรมท่ีปรับใหมแลว ไปสอนจริงในหองเรียน โดยมีเพ่ือนครู หรือ

หัวหนาฝายวิชาการ หรือรองผูอำนวยการโรงเรียน ไปเยี่ยมชั้นเรียน  ถายภาพ หรือคลิปการสอน ท่ีเห็นภาพ

การเยี่ยมชั้นเรียน ภาพการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนในแผนการจัดกิจกรรม และภาพผลงานการเรียนรูของ

ผูเรียน จากนั้นนำมาถอดบทเรียนรวมกับผูเยี่ยมชั้นเรียน สงขอมูลผานระบบออนไลน  (Line/ facebook) 

   5.3 การสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC Online เครือขายระดับชาติ  

  หลังจากเขารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนาอนุมัติแลว จะเขารวมปฏิบัติการ

กิจกรรมการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เครือขายระดับชาติ  ซ่ึงจะไดปฏิบัติกิจกรรมสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพรวมกับสมาชิกจากท่ัวประเทศ กลุมละ 8-10 คน/ครั้ง ในระยะเวลาละ 3  เดือน ตามข้ันตอนกิจกรรม 

PLC 7  ข้ัน  ภายใตการกำกับดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรมและเติมเต็มความรูทางวิชาการไปพรอมกันของ 

Mentor & Expert เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดการมีสวนรวมในชุมชนวิชาชีพของ  

ก.ค.ศ. ซ่ึงสมาชิกสามารถนับเปนชั่วโมงการปฏิบัติงานโดยมีรองรอยหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหหนวย

พัฒนาครู (นิติบุคคล) หจก.เพ่ือครู รับรองชั่วโมง PLC เพ่ือใชเปนรองรอยในการบันทึกในระบบบนัทึก 

(Logbook) ของ กคศ. ไดในอนาคต 

                           

 

  

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

(นายจตุพล  อภิวงคงาม) 

ผูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

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

(  นายณัฏฐยศ  ปาหลวง  ) 

                    ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติการเขารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา) 

ลาํดับท่ี เร่ือง หน่วยงาน จํานวนช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. จัดทำแผนแนะกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ  

สพม.35 8  

2. อบรมเชิงปฏิบัติงาน การใชโปรแกรม การ
คนหาตนเองสูอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 

ศูนยแนะแนว 
สพม. 35 

8  

3.  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ เสริมสราง
ความเขมแข็ง 

สพม. 35 8  



  

 

4.  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน

สถานศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงานในยุค 

Thailand4.0 

จัดหางานจังหวัด

ลำพูน 

8  

5. เครือขายการแนะแนวอาชีพภายใตโครงการ
เตรียมความพรอมแกกำลังแรงงานกิจกรรม
แนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ 

สนง.จัดหางานจังหวัด

ลำพูน 

8  

6. อบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาครูผูนิเทศ สพม. 35 16  

7. พัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพม.35 8  

8. ประชุมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา8
วามเขมแข็งในสถานศึกษา 

สพม.35 8  

9. ประชุมหลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก มหาวิทยาลัยแมโจ 16  

10. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกัน

โอกาสทางการเรียนรู(ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน) 

สพม.35 8  

11 การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะครูในการ

จัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ(Computing 

science)สำหรับโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล 

สพม.35 8  

12 การพัฒนาครูคณิตศาสตร เรื่องเทคนิคการคิดเลข

เร็วแบบอินเดยี(เวทคณติ) 

ศูนยกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร จังหวัด

ลำพูน 

8  

13 การพัฒนาและเสริมสราง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและปรับ

ฐานความคิดการแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม โครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต กิจกรรม 

การปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

สพม.35 8  

14 สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย สพม.35 8  

15 
 การอบรมและผานการทดสอบการใชงาน

ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย (MOE 

Safety Platform) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4  



  

16 
 การอบรมออนไลนผานระบบออนไลนใน

ระบบ E-learning CME2 หลักสูตร

กระบวนการสอนตามแนวคิด BBL 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม เขต2 

4  

17 
การอบรมออนไลนผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หลักสูตรสำหรับครู การจัดทำสารสนเทศ

และระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต3 

4  

18 
 การอบรมออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตหลักสูตรสำหรับครูรูปแบบการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต3 

4  

19  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตำแหนงและวิทยฐานะตามขอตกลงในการ

พัฒนา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

ความตองการในการพัฒนา (กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 



  

1.หลักสูตรใดท่ีทานตองการพัฒนา 

 

 

ลำดับท่ี 1 

ลำดับท่ี 2 

 

 

  

 

 

ครูคณิตศาสตร กับ การสอนในยุค COVIC 2019 

การใหบริการการงานแนะแนวในยุค 2022 

 

 

๑. หลักสูตรใดท่ีทานตองการพัฒนา 
๑) ครูคณิตศาสตร กับ การสอนในยุค COVIC 2019 

๒) การใหบริการการงานแนะแนวในยุค 2022 

๒. เพราะเหตุใดทานจึงตองการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
๑) นำมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

๒) นำมาใชในงานแนะแนว 

 

๓. ทานคาดหวังส่ิงใดจากการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
๑) ความรู / เทคนิค / วิธีการในการนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

๒) เทคนิคและเทคโนโลยีท่ีนำมาใชในงานแนะแนว 

 

๔. ทานจะนำความรูจากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของทานอยางไร 
นาํความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจากการพฒันาการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจรงิใน

การจดัการเรียนการสอนของตนเอง รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัเพื่อนร่วมวิชาชีพในอนัที่จะปรบัปรุง

การเรียนรู ้และการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 


