
ก 
 

 

 



ก 
 

 

ค ำน ำ 

ตามท่ี ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันท่ี  5 
กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดย
ให้ประเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมท้ังจัด ท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ี ส่วน
ราชการก าหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสูตร 
คูปอง ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรตาม 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่าง มีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายพัฒนาครูเพื่อเช่ือมโยงกับ
วิทยฐานะ ส าหรับการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองและ สพฐ.คัดเลือกหลักสูตร
การ พัฒนา  

ส าหรับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan) ฉบับนี้ จัดท าขึ้น  

เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2564 ของครูผู้สอน 

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เพื่อเป็นกรอบในการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาคม ท่ีให้ค าแนะน าใน 
การจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan) ฉบับนี้ และ ขอขอบ 

พระคุณผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้  

  

 

รัตน์เชาวดี ฟูธรรม 

    มีนาคม 2564  
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สำรบัญ 

 เร่ือง            หน้ำ  

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล           2  

 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง           3   

 ส่วนท่ี 3 แผนการพัฒนาตนเอง           5  

 ส่วนท่ี 4 ความต้องการในการพัฒนา 22                                                                    15 
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บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  

ที่  .................................................วันท่ี ๓๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรือ่ง  แผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) 

เรยีน ผู้อ านวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 

 ตามท่ีโรงเรียนได้มอบหมายให้คณะครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
เพื่อให้เกิดการวางแผนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดผลดีแก่ตนเองและราชการ      

 ดังนั้น ข้าพเจ้า นางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม ได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 

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

        (นางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม) 

        ต าแหน่ง ครู 

ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

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

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

                 (นางนันท์นภัส   ไสยาทา) 

                หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

      (นายใจชาย   ปัณนะพงษ์) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
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แผนพัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครู 

(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 
---------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ  นางสาวรัตน์เชาวดี    ชื่อสกุล  ฟูธรรม 

ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย    

วุฒิกำรศึกษำ  ครุศาสตร์ (ค.บ.) 

         ปริญญาตรี  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ      

เข้ำรับรำชกำร  วันท่ี ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร 

จ.ล าปาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน 

อำยุรำชกำรจนถึงปัจจุบัน ๕ เดือน 

เงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย  อัตรำเงินเดือน  ๑๕,๘๐๐  บาท 

สถำนที่ท ำงำน  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน 

          ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

งำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

1.  กลุ่มสาระท่ีสอน  ภาษาต่างประเทศ 

 -  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (อ ๓๑๑๐๒)        จ านวน ๒ คาบ / สัปดาห์ 

 -  รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (อ ๓๑๒๐๒)  จ านวน ๒ คาบ / สัปดาห์ 

 -  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (อ ๒๑๑๐๒)       จ านวน ๒ คาบ / สัปดาห์ 

 -  รายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (อ ๒๑๒๐๒)     จ านวน ๒ คาบ / สัปดาห์ 

2.  กลุ่มสาระท่ีสอน   

 -  ลูกเสือ    ช้ัน ม.๓      จ านวน ๑ คาบ / สัปดาห์ 

 -  ชุมนุม    ช้ัน ม.๑ - ๖ จ านวน ๑ คาบ /สัปดาห์ 

 -  แนะแนว    ช้ัน ม.๑/๓  จ านวน ๑ คาบ / สัปดาห์ 

 -  คุณธรรม    ช้ัน ม.๑/๓  จ านวน ๑ คาบ / สัปดาห์ 
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งำนที่ได้รับมอบหมำย 
๑.  ฝ่ายงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 ๑.๑ งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑.๒ งานแผนงาน 
 ๑.๓ งานผ้าป่าสามัคคี 
๒.  ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ 

๑.๔ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           ๓.  ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 

 ๒.๑ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
ผลงำน  ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบัน  
1.  ผลที่เกดิจากการจัดการเรยีนรู้ 
 1.1 นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัด 
การเรียนรู้ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 1.2 ครูมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ โดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย เน้นกระบวนการท างาน และมีทักษะการคิด 
 1.3 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและน าผลไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียน 
 1.4 นักเรียนมีระดับผลการเรียนเป็นไปตาม MOU ของโรงเรียน 

2.  ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำวิชำกำร 
 2.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดหาพัฒนาประยุกต์ใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สามารถ 
น าไปใช้ได้ผลดี 

 2.2 ครูมีแนวทางในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน ท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 2.3 นักเรียนได้เรียนรู้จากส่ือท่ีหลากหลายซึ่งเป็นผลจากการท่ีครูได้น าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนา 
ระบบการเรียนรู้ 
 2.4 นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต พัฒนาคุณภาพท่ีตัวผู้เรียน 

 2.5 ครูได้แก้ปัญหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการท าวิจัยในช้ันเรียน 
และน าผลการวิจัยมาปรับใช้ พัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างครบวงจ



4 
 

3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 3.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 
 3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ก าหนดของโรงเรียน 

 3.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทาง 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 3.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะกระบวนการในการท างาน และมีทักษะการคิดต่าง ๆ 
 3.5 นักเรียนมีพัฒนาการของนักเรียนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา รวมทั้งนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง 

4.  ผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ 
 4.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 

 4.2 โรงเรียนมีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
 4.3 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ 

 4.4 โรงเรียนการท างานอย่างมีระบบ ท างานเป็นทีม มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทาง 
การศึกษาท่ีถูกต้อง 
5.  ผลที่เกิดกับชุมชน 
 5.1 ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีการประชุมทุกภาคเรียนเพื่อช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหา 
แนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียว
กัน 

 5.2 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมส าคัญในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง  
การทอดผ้าป่า เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญ  ได้แก่  กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ช้างไทย 

 5.3 โรงเรียนให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง 
 5.4 ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดี จนท าให้เกิดความร่วมมือ 
ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น 
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รำยละเอียดกำรพัฒนำตนเอง 

อันดับควำม 
ส ำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนำ 

วิธีกำร / 
รูปแบบกำรพัฒนำ 

ระยะเวลำ 
ในกำรพัฒนำ 

กำรขอรับกำรสนับสนุน 
จำกหน่วยงำน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ 
1.การบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียน 
การสอนในการออกแบบบทเรียนด้วยการ 
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น google 
classroom, google forms, quizizz, live 
worksheet, line group เป็นต้น 
2.การศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
จัดการศึกษา เช่น winner English 
3.การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 21 

- ศึกษาการสร้างบทเรียน 
ออนไลน์จากแหล่งเรียนรู ้
ต่างๆ 
- สร้างส่ือการสอน เกม ใบ
ความรู้และใบงาน  
-การเข้าร่วมการอบรม 
พัฒนาในเรื่องต่างๆส าหรับ 
ครู 

ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

1. การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการจัดการ 
เรียนการสอน 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหารายวิชา 
ภาษาอังกฤษได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา 
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยน ไ ด้ เ รี ยนรู้ และ ฝึก ทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน 
4. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ 
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

2 1. การเข้าร่วมชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

การเข้าร่วมชุมชนแห่งการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพกับเพื่อน 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศและ
คณะครูในโรงเรียนห้างฉัตร
วิทยา 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

โรงเรียน 
ห้างฉัตรวิทยา 

1.ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนของ 
ตนเองมีผลดียิ่งขึ้น 
2. มีการค้นพบความรู้และความเช่ือใหม่ๆ 
เกี่ยวกับวิธีการสอน 
3. ได้แลกเปล่ียนแนวคิดในการแก้ปัญหาท่ีเกิด 
จากการจัดการเรียนการสอน 

                                                        ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 

  ลงชื่อ...............................................................    ...........................………………………………………………....……………………… 

   (นางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม)              ……............................……………………………………………....…………………… 
             ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง                   ลงชื่อ........................................................................ 

 (นายใจชาย ปัณนะพงษ์) 
       ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ 
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ประวัติกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ (ในรอบ ๕ เดือน ท่ีผ่ำนมำ) 

ล ำดับที่ เร่ือง หน่วยงำน จ ำนวน 
ชั่วโมง 

หมำยเหตุ 

1.  PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2  

2.  ได้ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลใน
รายวิชา การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง (รูปแบบออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10  

3.  ได้ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลใน
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (รูปแบบออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10  

4.  ได้ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลใน
รายวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 (รูปแบบออนไลน์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 
 

5.  ไดผานการอบรมออนไลน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ผ านเกณฑ ประเมิน ร อยละ 84% (รูปแบบ
ออนไลน์) 

โรงเรียนบ้านถ้ าเจริญ 1 
 

6.  ได้ผ่านการทดสอบEnglish conversation in daily life 
2 (รูปแบบออนไลน์) 

หอสมุกกุสินาราย 1  

7.  ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ“Application สร้างสื่อ
การสอนแบบปฏิสัมพันธ์” ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(รูปแบบ
ออนไลน์) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพิษณุโลก 1 

 

8.  ผ่ า นก า ร อ บรม ออ น ไล น์ ร ะ บบ  E-learning CME2 
หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา (รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

1  

9.  ผ่ า นก า ร อ บรม ออ น ไล น์ ร ะ บบ  E-learning CME2 
หลักสูตรการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน : 
bully (รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

1 
 

10.  ผ่านการทดสอบ"การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจ
ดิจิทัล (Digital Literacy) 13"  
(รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

1 
 

11.  ผ่านการท าแบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (รูปแบบออนไลน์) 

โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1  

12.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom 
English Expression) (รูปแบบออนไลน์) 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 

2  
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ล ำดับที่ เร่ือง หน่วยงำน จ ำนวน 
ชั่วโมง 

หมำยเหตุ 

13.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานส าหรับครู 
(English Language Basically for Teacher) (รูปแบบ
ออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 1 

 

14.  ผ่านการทดสอบความรู้ “General Knowledge Quiz ” 
ผานเกณฑประเมิน รอยละ 100 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 1  

15.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 1 

 

16.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู 
(รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 1 

 

17.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รูปแบบ
ออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 1 

 

18.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
(รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 3 1 

 

19.  ผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกับวันคริสต์มาส ผานเกณฑ
ประเมิน รอยละ 100 

โรงเรียนทาขุมเงิน 

วิทยาคาร 1  

20.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เน่ืองในงานวันครู ครั้งที่ 
66  พ.ศ. 2565“พลังครูยุคใหม่ สร้างคนไทยสู่สากล” 

(รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเลขาธิการ 

คุรุสภา 3 
 

21.  ร่วมกิจกรรมสอนแบบไม่สอน เรียนรู้วิธีการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom (รูปแบบ
ออนไลน์) 

โครงการร้อยพลังการศึกษา 3 
 

22.  ผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกับ “รักปลอดภัย ในวัย
เรียน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านการประเมิณ
ร้อยละ 70 

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1 
 

23.  ได้ท าการทดสอบ EF standard english test อยู่ในระดับ 
B1 (รูปแบบออนไลน์) 

EF Standart English Test 1  

24.  เป็นกรรมการคุมสอบ O-net ม.6 ณ สนามสอบล าปาง
กัลยาณ ี
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

15  
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ล ำดับที่ เร่ือง หน่วยงำน จ ำนวน 
ชั่วโมง 

หมำยเหตุ 

25.  ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจ
พอเพียง” (รูปแบบออนไลน์) กระทรวงศึกษาธิการ 8  

26.  ผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกับ “สารเสพติด” ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านการประเมิณร้อยละ 90 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ

ศรีนคร 
1 

 

27.  ได้ผ่านการอบรมในหัวข้อ “ศาลปกครอง วิธีพิจารณาการ
ปกครองและความชอบด้วยกฎหมาย ของการกระท าทาง
ปกครอง” และ กรณีศึกษา คดีพิพาทเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคล วินัยและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ 

ศาลปกครองเชียงใหม ่ 8 

 

28.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหัวข้อ 
“เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจ ากัด ในยุคจักรวานนิรมิต” กระทรวงศึกษาธิการ 3  

29.  การประชุมสัมมนา สรุปแผนประจ าปี 2564 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 6  
30.  ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหัวข้อ 

“ค่านิยมความดีงามของเด็กและเยาวชน” กระทรวงศึกษาธิการ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

ภำพกำรเข้ำร่วม/จัดอบรม สัมมนำ ประชุมปฏิบัติกำร/พัฒนำตนเอง 
รำยกำร เกียรติบัตร/ภำพกิจกรรม 

    1. ได้ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ตามเกณฑ์การ
วัดผลในรายวิชา การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง 
พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รูปแบบ
ออนไลน์) 

 

 
    2. ได้ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ตามเกณฑ์การ
วัดผลในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
(รูปแบบออนไลน์) 
 

 
    3. ได้ผ่านการเรียนคอร์สออนไลน์ตามเกณฑ์การ
วัดผลในรายวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษและ
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นพัฒนารายวิชาโดย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รูปแบบออนไลน์) 
 
 

 
    4. ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ“Application 
สร้างส่ือการสอนแบบปฏิสัมพันธ์” ด้วยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(รูปแบบออนไลน์) 
 
 
 
  



10 
 

 

รำยกำร เกียรติบัตร/ภำพกิจกรรม 
    5.ผ่านการอบรมออนไลน์ระบบ E-learning 
CME2 หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา 
(รูปแบบออนไลน์) 

 

 
    6. ผ่านการอบรมออนไลน์ระบบ E-learning 
CME2 หลักสูตรการป้องกันและจัดการการรังแกกัน
ในโรงเรียน : bully (รูปแบบออนไลน์) 
 

 
    7. ได้ผ่านการทดสอบEnglish conversation in 
daily life 2 (รูปแบบออนไลน์) 
 

 
    8. ผ่านการทดสอบ"การวัดประเมินผลทักษะด้าน
การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 13" (รูปแบบ
ออนไลน์) 
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รำยกำร เกียรติบัตร/ภำพกิจกรรม 
    9. ผ่านการท าแบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “General 
Knowledge Quiz ” ผานเกณฑประเมิน รอยละ 
100 (รูปแบบออนไลน์) 

 

 
    10. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู ภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียน (Classroom English Expression) (รูปแบบ
ออนไลน์) 
 

 
    11. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู ภาษาอังกฤษข้ัน
พื้นฐานส าหรับครู (English Language Basically 
for Teacher) (รูปแบบออนไลน์) 
 

 
    12. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู การวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน (รูปแบบออนไลน์) 
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รำยกำร เกียรติบัตร/ภำพกิจกรรม 
    13. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับครู (รูปแบบออนไลน์) 
 

 
    14. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู 
“กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” (รูปแบบออนไลน์) 

 

 
    15. ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “รัก
ปลอดภัย ในวัยเรียน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านการประเมินร้อยละ 70 

 
    16. ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องสารเสพติด ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นผลคะแนนเป็น 99% 

 
    17. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครู หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) (รูปแบบออนไลน์) 
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รำยกำร เกียรติบัตร/ภำพกิจกรรม 
18. ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส  

ผานเกณฑประเมิน รอยละ 100 
 
 
 
 
  
    19. ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงาน
วันครู ครั้งท่ี 66  พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้าง
คนไทยสู่สากล” (รูปแบบออนไลน์) 
 

 
    20. ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ หัวข้อ “สอนแบบไม่สอน” ผ่าน
แอพพลิเคช่ัน zoom (รูปแบบออนไลน์) 

 

 
    21. ไดผานการอบรมออนไลน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ผานเกณฑประเมิน     
รอยละ 84% (รูปแบบออนไลน์) 
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รำยกำร เกียรติบัตร/ภำพกิจกรรม 
    22. ได้ผ่านการอบรมในหัวข้อ “ศาลปกครอง วิธี
พิจารณาการปกครองและความชอบด้วยกฎหมาย 
ของการกระท าทางปกครอง” และ กรณีศึกษา คดี
พิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัยและสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
    23. ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ 
หัวใจพอเพียง” (รูปแบบออนไลน์) 
 

 
รำยกำร เกียรติบัตร/ภำพกิจกรรม 

    24. ได้ท าการทดสอบ EF standard 
english test อยู่ในระดับ B1 (รูปแบบ
ออนไลน์) 
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    25. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหัวข้อ “เปิดโลกการศึกษาไร้
ขีดจ ากัด ในยุคจักรวานนิรมิตร” 

 

 
    26. ผ่านการอบมรออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตหัวข้อ “ค่านิยมท่ีดีงามของเด็ก
และเยาวชน” 

 
 
ส่วนที่ 2 ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 

1 หลักสูตรใดที่ท่ำนต้องกำรพัฒนำ 
 หลักสูตรท่ีข้าพเจ้าต้องการพัฒนามีดังนี ้
 1.1  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
          1.2  การสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

2 เพรำะเหตุใดท่ำนจึงต้องกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในหลักสูตรนี้ 
 เพราะข้าพเจ้าต้องการน าความรู้ ความสามารถท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนาดังนี้ 
 2.1 พัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อการเป็นครูดีมีคุณภาพ 

2.2 พัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
3 ท่ำนคำดหวังสิ่งใดจำกกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในหลักสูตรนี้ 

 ข้าพเจ้าคาดหวังดังนี้ 
 3.1 ข้าพเจ้าจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดเรียนการสอน 
 3.2 ข้าพเจ้าจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21    
ท่ำนจะน ำควำมรู้จำกหลักสูตรไปพัฒนำกำรสอนของท่ำนอย่ำงไร 
 ข้าพเจ้าจะน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ใ น โ ร ง เ รี ย น ห้ า ง ฉั ต ร วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ท า ง ด้ า น ภ า ษ า 
อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังและสร้างนิสัยรักการภาษาอังกฤษในการส่ือสารให้กับผู้เรียน 
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