
 

 

                           

                          แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                   (Individual Development Plan-ID Plan) 

  

 

 

 

 

 

 

โดย 
 

ชื่อ   นางสาวอนุสรา     นามสกุล คำเตจา 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

 อำเภอ  แม่ทา จังหวัด ลำพูน 

 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม   อำเภอ แม่ทา  จังหวัด ลำพูน 

ที ่  -   วันที่  26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง ส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan     จำนวน    1     ฉบับ 

 ตามท่ีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจัดท

ำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น 

ข้าพเจ้า นางสาวอนุสรา   คำเตจา    ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  วิทยฐานะ............-......................                

ขอส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ตามเอกสารดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

      ลงชื่อ       

              (นางสาวอนุสรา   คำเตจา) 

                      ตำแหน่ง พนักงานราชการ      

ความเห็นของหัวหน้างานบุคคล 

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

              

  (นางสุจิลา     คติศิริกุญชร) 

           หวัหน้างานบุคคล 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

o เพ่ือโปรดพิจารณา 
o ............................................................................      
             

 (นางสุจิลา     คติศิริกุญชร)  

     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

 

  

o ทราบ 
o ............................................................................      
............................................................................  

          (นายสนั่น     สิงห์ไผ่) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

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

 

 

คำนำ 
 

          ตามที่  ก.ค.ศ. ได ้กำหนดหล ักเกณฑ์และว ิธ ีการพัฒนาตนเองและว ิชาช ีพครู  (ว22/2560)                               
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ข้าราชการ
คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา  ต ้องได ้ร ับการพัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่องท ุกปี  โดยให ้ประเม ินตนเอง                      
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัด ทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด 
พร้อมกับเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยในรอบ 5 ปี ที่ขอรับการประเมินให้มีและ
เลื ่อนวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนชั ่วโมงการพัฒนา 100 ชั ่วโมง เพ่ือให้เกิดความพร้อมและเรียบร ้อย                  
ในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งการประเมินตนเอง 
  
  

       (นางสาวอนุสรา  คำเตจา) 

          ผู้จัดทำ   

          วันที่ 26 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  
 งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 1 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน 2 
 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 2 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 2 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 2 
 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 3 
 ผลที่เกิดกับชุมชน 3 
ส่วนที ่๒  ผลการประเมินตนเอง  
 ตอนที ่๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 4 
 ตอนที ่๒ ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 6 
 ตอนที ่๓ ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 7 
 ส่วนที ่๓ แผนการพัฒนาตนเอง  
 อันดับความสำคัญ / สมรรถนะที่จะพัฒนา 9 
 วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 9 



 

 

 ระยะเวลาในการพัฒนา 9 
 การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 9 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9 
 ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา) 10 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 13 
ส่วนที ่๔ ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 13 
 เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 13 
 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 13 
 ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 13 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ นางสาวอนุสรา    ชื่อ-สกุล  คำเตจา 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ   วิทยฐานะ............-......................   
วุฒิการศึกษา  

 ☑ ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา    

 □ ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า  วิชาเอก  ................................    

 □ ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า  วิชาเอก  ................................ 

 □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   วิชาเอก  ................................ 
เข้ารับราชการ วันที ่10 เดือน สิงหาคม  พ.ศ 2554   ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  



 

 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน  10   ปี  8  เดือน 
เงินเดือน  อันดับ  คศ ....-...... อัตราเงินเดือน 28,670 บาท 
สถานที่ทำงาน  

1.  สถานศึกษา/หน่วยงาน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  อำเภอ  แม่ทา จังหวัด ลำพูน 
 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง) 
2.  สถานศึกษา/หน่วยงาน   โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาว ลำพูน  (หากมีการโอน/ย้าย/ช่วยราชการ) 
 

งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
1.  กลุ่มสาระที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ว20201)                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
จำนวน    4      คาบ/สัปดาห์ 
    วิชา เทคโนโลยี 2 (ว22103)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน    4      คาบ/สัปดาห์ 
     วชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (ว20203)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน    4      คาบ/สัปดาห์ 
     วชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 (ว20205)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน    4      คาบ/สัปดาห์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                                          
           -กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ                      จำนวน      1      ชั่วโมง/สัปดาห์                
           -กิจกรรมแนะแนวโฮมรูมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จำนวน      1      ชั่วโมง/สัปดาห์  
           -กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม                          จำนวน      1      ชั่วโมง/สัปดาห์   

          3. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
                     -กิจกรรมสรา้งอาชีพ (ลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้)     จำนวน      6      ชั่วโมง/สัปดาห์    
           
                

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       
2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตร นารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3                   
     จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์     
3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุม Coputer Service จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์     

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
        1. งานแนะแนว 
        2. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
        3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
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        4. งานสารสนเทศงานแนะแนว 
        5. งานประชาสัมพันธ์ 
        6. งานชุมชนสัมพันธ์ 
        7.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        8.งานบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
        9. งานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
       10. งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
       11. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์ และโรงเรียนสีขาว 
 
ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน ( ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ) 

1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

          ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระสอนวิทยาศ าสตร์     
และเทคโนโลยีในระดับได้วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้        
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาีท่ี 3 มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้ผลงาน ชิ้นงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผล
ดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ การปฏิบัติ กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์          
ทั้งนี้เพื ่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้านได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา      
และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีการบันทึก
หลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 
 
2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ                                                                                                                     

         ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการสิ่งที่ได้พัฒนานั้นก็คือการเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้อง        
กับสายงานสอนและนำเทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้มาใช้กับผู้เรียนและได้ทำการศึกษาหาความรู้    
และข้อมูลเพิ ่มเติมที ่ เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที ่จ ัดการเร ียนการสอนเพื ่อให้ผ ู ้เร ียนเกิดความรู ้ความเข้าใจ   
และเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน 

 

 

3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

                  การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ 

ปฏิบัติจริงเพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีวินัยในตนเอง 

ส่งผลให้ผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีว ิน ัยในตนเอง มีส ัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย                   
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มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียน

สามารถนำความรู ้ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพิ ่มพูน

สมรรถนะตนเองให้มากขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจ

พอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
             4.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ  
          4.2 มีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
          4.3 เป็นแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ  
          4.4 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูทำให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ 
และเป็นไปตามเวลา   ที่กำหนด  
         4.5 มีระบบการทำงานเป็นทีมมากข้ึน  
         4.6 มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง  
         4.7 การพัฒนางานมีระบบถูกต้องและครบวงจร  
             จากการที ่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา มีเป้าหมายมีทิศทางในการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนักเรียนและครูมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่น  
 
 5.  ผลที่เกิดกับชุมชน  

          5.1คร ูผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีการประชุมทุกภาคเรียน  
          5.2 คร ูและผู้บริหารร่วมกิจกรรมสำคัญในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
          5.3 โรงเรียนให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน  
มีความเข้มแข็ง  
         5.4 ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดี  
               สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณ ีและพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่ 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อกันเกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางใน
การร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนที ่1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 
 

 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

รายการพิจารณาตนเอง 

ระดับความรู้ 

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 

1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน     √   

2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    √   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้     √   

4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน 
และแนวทางการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

    √   

5. พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา 
จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร 

    √   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม 
และการตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน 

    √   

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้     √   

8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     √   

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     √   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน  
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ทำได้ดี พอใช้ ไม่ค่อยได้ทำ 

1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร     √   

2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้      √   

3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้     √   

4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้      √   

5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

    √   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     √   

 
  ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 

ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพและทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

    √   

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน                 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา 
และน่าเชื่อถือทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

    √   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู     √   
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4. มีวินัยและการรักษาวินัย     √   

5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

    √   

6. ปฏิบัติตนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้     √   

7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง     √   

 

 

ตอนที ่2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ.  
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง  √   

2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง   √  

3. ด้านการคิดข้ันพ้ืนฐาน  √   

4. ด้านการคิดข้ันสูง   √  

5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  √  

6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  √  

7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  √   

8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  √   

9. ด้านใฝ่เรียนรู้  √   

10. ด้านใฝ่ดี  √   

11. ด้านทักษะชีวิต   √  

12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน  √   
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ตอนที ่3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

1 การสอนในศตวรรษท่ี 21  √  

2 การแกปญหาผูเรียน     √   

3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ √   

4 การจัดการชั้นเรียน √   

5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ      √  

6 การพัฒนาหลักสูตร  √  

7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)       √ 

8 การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู  √  

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      √  

10 การออกแบบการเรียนรู  √  

 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  
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ตอนที ่1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ. 

 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่   

                    ควรได้รับการส่งเสริมความรู้ในด้านเนื้อหารายวิชา หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้       
และการประเมินการใช้หลักสูตร พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบาย
การศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร  ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยา
การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ และการวัด ประเมินผลการเรียนรู้ 

          ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน  

                    ควรได้รับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  พัฒนาการสร้าง
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

 ด้านที่ 3 ความเป็นครู ปฏิบัติหน้าที่ได้ในระดับสูงมาก 

 

ตอนที ่2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
ระดับศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ.  
      ด้านที่ต้องได้รับการพัฒนา ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง  ด้านการคิดข้ันสูง  ด้านการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 
ตอนที ่3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 ระดับศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา  
                 ด้านที่ต้องได้รับการปรับปรุง คือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือนำความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยี รวมไปถึงการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์มา
ช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
1. อันดับความสำคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
    (ให้ใส่หมายเลขเรียงตามลำดับความสำคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา) 

( 1 )  การสอนในศตวรรษท่ี 21 
( 5 )  การแก้ปัญหาผู้เรียน     
( 8 )  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
( 9 )  การจัดการชั้นเรียน 
( 3 )  การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ     
(10)  การพัฒนาหลักสูตร 
( 7 )  สะเต็มศึกษา(STEM Education)     
( 2 )  การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 



 

 

( 6 )  การวัดและประเมินผลการเรียนรู     
( 4 )  การออกแบบการเรียนรู     

 
2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 
           ศึกษาหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และหลักสูตรออนไลน์ เกี่ยวกับการสอนในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
เรียนการสอน 
3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 เริ่มต้น  1 พฤษภาคม 2564   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
 
4. งบประมาณ และ การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
            ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณส่วนบุคคล 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 ด้านความรู้ 
 มีแนวทางและความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ผ่าน 
แอพลิเคชันต่าง ๆ สามารถบูรณาการกับเนื ้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำให้นักเรียนเห็นถึง
ความสำคัญว่าทำไมจึงต้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ มีสื่อท่ีทันสมัยและทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและ
เพิ่มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมไปถึงการเข้าร่วมชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการออบแบบการเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ  สามารถนำมา
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 
 
 
 ด้านทักษะ 
           พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีของนักเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย   
 ด้านความเป็นครู 
 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานในการแสดงถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครูตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการช่วยเหลือและพัฒนาคุณครูในโรงเรียน 
 

10 



 

 

 5.2 ผลการนำไปใช้ในการพัฒนางาน 
      ทำให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ในเน้นผู้เรียนปฏิบัติ(Active Learning) มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรยีนรู้
ผ่านการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ร่วมกับสื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้รวบรวม
ไว้ รวมถึงการใช้กระบวนการ PLC และการวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
 
 5.3 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC Online เครือข่ายระดับชาติ 
           ได ้สร ้างเพจเฟสบ ุ ๊ค  ศ ูนย ์พ ัฒนาว ิชาช ีพครู  โรงเร ียนแม ่ทาว ิทยาคม เพ ื ่อท ี ่ เวที                        

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC และมีกลุ่มไลน์ของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการ

เรียนรู้ การเผยแพร่กลยุทธ์วิธีการสอนที่เกิดผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของผู ้เรียน  การใช้สื ่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยีการเรียนการสอน รวมไปถึง เครื่องมือวัดและประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพครู  

 
6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา) 

ลำดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

1 

อบรมครู เพือ่เพิ่มองค์ความรู้ กลุ่มสาระเรนีรู้วิทยาศาสตร์  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย 

8 

 

2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Coding หลักสูตร ปลูกต้นกล้า  

Smart Kids Code 
บริษัท ทีโอท ี

จำกัด(มหาชน) 
8 

 

3 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรี
ยนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 8 

 

4  อบรมหลกัสูตร "Vonder Go Beginner Digital Teacher" 

บริษัท วอนเดอร์ 
(ไทยแลนด์) จำกดั 8 
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5 

อบรมออนไลน์ผ่านเครอืข่ายอนิทอรเ์น็ต 
หลักสูตรเสรมิสร้างความรู้ดว้ยตนเอง หลกัสูตร "คุณธรรม 

จริยธรรม สำหรับข้าราชการ" 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

เชียงใหม ่
8 

 

6 

อบรมหลักสูตร Microsoft Teams 
Education  

สำนักงานคณะกร
รมการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน 

8 

 

7 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ ชุดความรู้ 
เราสร้างลูก ลูกสร้างคน 

"ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counselling)" 
แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล  

มหาวิทยาลยัพะเยา 8 

 

8 

อบรมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู 
ครั้งที ่66 พ.ศ. 2565 "พลังครูยุคใหม่ 

สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 

คุรุสภา 

8 

 

9 
อบรมเปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุค 

จักรวาลนฤมิต 

กระทรวงศึกษาธิการ 3 
 

10 การอบรมสื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

8 

 

 

http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php#pablo


 

 

11 

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สถาบันส่งเสริมกา
รสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
20 

 

12 

การอบรมครูสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สถาบันส่งเสริมกา
รสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
20 

 

13 
การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ กระทรวงศึกษาธิการ  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา  

ลำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

1  การอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาการสร้างสื่อ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
           1.เพราะต้องการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีการ
แบ่งปันความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำไปบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
           2.ต้องการเรียนรู้และทำไปบูรณาการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น  การทำงานเป็น
ทีมความสามัคคี 
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
         ได้รับความรู้องค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ไปบูรณาการกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

4. ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 

         ข้าพเจ้าจะมุ ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอนเพื ่อให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตใน

ศตวรรษที่  21 อันได้แก่ ทักษะพื ้นฐานความคิดเช ิงคำนวณ (Computational Thinking) , ทักษะพ้ืน

ฐานความรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) , ทักษะการเรียนรู ้และทักษะด้านนวัตกรรม 

(Learning and Innovation –The 4 C’s) , ทักษะการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต (Career and 

Life) และทักษะพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information Literacy) ซึ่งทักษะพื้นฐาน

เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังเพ่ือเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ิม

ศักยภาพและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 

 
  ลงช่ือ........................................................................ 
                    (นางสาวอนุสรา  คำเตจา) 
                    ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 



 

 

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

     ลงชื่อ........................................................................ 
(นายสนั่น   สิงห์ไผ่) 

                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 


