
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดย 
 

ชื่อ  นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง 
ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จังหวัด ล าพูน 

 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

ปีการศึกษา 2564 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอ แม่ทา จังหวัด ล าพูน 

ที ่  -   วันที่  26  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan     จ านวน    1     ฉบับ 

  ตามที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ในโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 นั้น 
ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ  ป้อข่วง ต าแหน่ง พนักงานราชการ ขอส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 
(Individual Development Plan) ตามเอกสารดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

      ลงชื่อ       
              ( นางสาวจุฑามาศ  ป้อข่วง ) 
                         ต าแหน่ง พนักงานราชการ  

ความเห็นของหัวหน้างานบุคคล 

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

              

  ( นางสุจิลา  คติศิริกุญชร ) 
              หัวหน้างานบุคคล 

เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

  ( นางสุจิลา  คติศิริกุญชร )  
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  

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

        

    ( นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

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

 



ค าน า 
 
 ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560)                    
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
พร้อมทั้งจัด ท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการก าหนด พร้อมกับเข้ารับการพัฒนา                
ตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยในรอบ 5 ปี ที่ขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีจ านวน
ชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดความพร้อมและเรียบร้อย ในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งการประเมินตนเอง 
 

  

         ( นางสาวจุฑามาศ  ป้อข่วง ) 
            ผู้จัดท า   
           วันที่ 26 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง  
 งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  
 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้  
 ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ  
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  
 ผลที่เกิดกับชุมชน  
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเอง  
 ตอนที่ ๑ ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ.  
 ตอนที่ ๒ ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ.  
 ตอนที่ ๓ ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา  
 ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาตนเอง  
 อันดับความส าคัญ / สมรรถนะที่จะพัฒนา  
 วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา  
 ระยะเวลาในการพัฒนา  
 การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ ๒ ปี ที่ผ่านมา)  
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
ส่วนที่ ๔ ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)  
 หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา  
 เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
 ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ นางสาวจุฑามาศ    ชื่อ-สกุล  ป้อข่วง 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ   
วุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า  วิชาเอก  สังคมศึกษา    
  ปริญญาโท  หรือเทียบเท่า  วิชาเอก  ................................    
  ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า  วิชาเอก  ................................ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   วิชาเอก  ................................ 
เข้าปฏิบัติงาน วันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จงัหวัดล าพูน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน 8  ปี 6 เดือน 
เงินเดือน  26,700 บาท 
สถานที่ท างาน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มสาระท่ีสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
    วิชา ส21104 ประวัติศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1-2  จ านวน  1  คาบ/สัปดาห์ 
    วิชา ส22104 ประวัติศาสตร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1-2  จ านวน  1  คาบ/สัปดาห์ 
    วิชา ส23103 สังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1-2  จ านวน  3  คาบ/สัปดาห์ 
     วิชา ส23104 ประวัติศาสตร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1-2  จ านวน  1  คาบ/สัปดาห์ 
    วิชา ส31104 ประวัติศาสตร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1-2  จ านวน  1  คาบ/สัปดาห์ 

  

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2   
     1.1  กิจกรรมแนะแนว - โฮมรูม 
     1.2  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
     1.3  กิจกรรมเขตสะอาด 
     1.4  กิจกรรมจิตสาธารณะและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
     1.5  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
     1.6  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
     1.7  กิจกรรมหลักสูตรการมีงานท า   

2.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ เนตร นารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห ์

3.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชุมนุม เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 



งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  

2. เวรประจ าวันดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน (วันอังคาร) 
3. เวรยามรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวันในวันหยุดราชการ 

 4. เลขานุการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ   
 5. ผู้ช่วยงานทะเบียน  
 6. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอน 
 7. งานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 8.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 9. โรงเรียนวิถีพุทธ 
 10. โรงเรียนคุณธรรม 
 11. งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
 12. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
 13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน ( ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ) 

1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบการเรียนรู้  ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและปฏิบัติการสอน                           

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 
และวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ข้าพเจ้าได้น าความรู้จากการศึกษา ค้นคว้า การอบรม 
ประชุมเชิง ปฏิบัติการที่จัดขึ้นท้ังภายในกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอน ดังนี้  

1. การวางแผนการสอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดและในหมวด 4 มาตรา 30 ให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้                
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา จากสาระในพระราชบัญญัติดังกล่าว  ข้าพเจ้าในฐานะผู้สอน               
การที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผน                            
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัย ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 
เช่น การก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสอน หากมีการ ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของการสอนไว้อย่างรอบคอบ                 
มีการเตรียมการเป็นอย่างดี และด าเนินการสอน ตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้นั้นจะท าให้การสอนประสบผลส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ในการวาง แผนการจัดการเรียนการสอน  

ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงสิ่งส าคัญ 4 ประการก่อนที่จะด าเนินการวาง แผนการจัดการเรียนรู้ คือ  
1. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือก าหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา  
2. ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่จะใช้ในการสอน  
3. ก าหนดการสอนและแผนการจัดการการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  



4. การวัดและประเมินผล  
จากการที่ ข้ าพเจ้ า พิจารณาสิ่ งส าคัญ 4 ประการดั งกล่ าว  ข้ าพเจ้ า ได้น ามาใช้ เป็นแนวทาง                            

ในการวางแผนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ ค าอธิบายรายวิชา ขั้นที่ 2 จัดท าตารางวิเคราะห์ 
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อก าหนดขอบข่ายเนื้อหา ขั้นที่ 3 จัดท าก าหนดการสอน ขั้นที่ 4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 ศึกษาวิธีท าสื่อและผลิตสื่อประกอบการสอน  

2. การวิจัยหรือการแก้ปัญหาในชั้นเรียน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนเป็นไป           
อย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุผลตามแนวปฏิรูปการศึกษา ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเอกสาร 
เข้ารับการพัฒนาโดยการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียนในเรื่องการวิจัย 
หรือการแก้ปัญหาในชั้นเรียนท าให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในเรื่องการวิจัยหรือการ แก้ปัญหา
ในชั้นเรียนในระดับดี ข้าพเจ้าได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอน      
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ คือ ก่อนด าเนินการวิจัยหรือการแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ ท าการศึกษา
หลักสูตรในเรื่องสาระการเรียนรู้ที่คาดหวังที่มีปัญหาเช่นเนื้อหายากซึ่งนักเรียนส่วนมากไม่  สามารถมีองค์ความรู้
และมีพฤติกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด ได้ศึกษาข้อมูลเด็กรายบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ข้อมูลทางด้านครอบครัว 
ข้อมูลด้านความต้องการ วิธีเรียนที่เด็กชอบ ปัญหาที่เด็กประสบอยู่ เป็นต้น แล้วน าข้อมูลทุกด้านมาประมวลผล
และวางแผนให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่เด็กประสบ อยู่ซึ่งได้ด าเนินการมาโดยตลอด  

3. การวัด ประเมินผล และการรายงานผลการเรียนรู้ จากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นอกจากจะออกแบบการ  สอนอย่างเหมาะสมกับผู้ เรียนแล้ว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                     
ในการปฏิบัติงานสอน ประเมินเพ่ือ ตัดสินผลการเรียน ซึ่งในการประเมินได้ใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย             
คือ การสังเกต การ สัมภาษณ์ การทดสอบ การตรวจผลงาน โดยเน้นการประเมินสภาพจริง และได้ใช้เครื่องมือ
ประเมินที่ มีคุณภาพอย่างหลากหลาย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก              
การ ตรวจผลงาน ฯลฯ สามารถวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการรายงานผลการ เรียนให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกปี โดยจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าทุกปี และได้ จัดท าสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายงานที่ให้ผู้บริหาร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกปี 

2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
1. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ายังได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมมาใช้ประกอบการ                 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นได้เน้นสื่อที่มีประโยชน์ ประหยัด                     
และมีประสิทธิภาพ ในปีที่ ผ่านมา ได้ผลิตสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนหลายรายการ ได้แก่  

1.1 สื่อนวัตกรรมประกอบการสอน ได้แก่ Microsoft Team, Power Point, Google From, VDO  
1.2 การบันทึก และสร้างองค์ความรู้ ( ผลงานนักเรียน ) จากการน าสื่อนวัตกรรมที่ผลิต และพัฒนาขึ้นมา

ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น                  
ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  

2. การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น และเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียน                
เห็นคุณค่า รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ด้วยการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                      
ที่อยู่ในโรงเรียน นั่นคือ “พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม” ห้องสมุดมีชีวิต และแหล่งชุมชน
ของตนเอง 



3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
จากการพัฒนานักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตามแนวปฏิรูป

การศึกษาที่น าเสนอดังกล่าว ส่งผลให้ สามารถพัฒนานักเรียนในความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาทุกด้าน ดังนี้   
1. ด้านผู้เรียนเป็นคนดี  
- ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ในด้าน ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร 

ประหยัด อดออมและซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  
- ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  
- ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน  ระบอบประชาธิปไตย               

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
- ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  
- ผู้เรียนมีพัฒนาการ การเห็นคุณค่าและความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
- ผู้เรียนมีความเคารพในสิทธิหน้าที่ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนมีความรักสถานศึกษา ท้องถิ่น และประเทศชาติ  
2. ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดี  
- ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
- ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การจัดการ การแก้ปัญหา  
- ผู้เรียนมีทักษะและนิสัยรักการท างาน  
- ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย  
3. ผู้เรียนมีความสุข  
- ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี  
- ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  
- ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขนิสัยที่ดี  
- ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดี  
- ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ชุมชนได้  เข้ามาร่วมพัฒนา

การศึกษา โดยให้การสนับสนุนทั้งวัสดุ อุปกรณ์และเงินทุนเป็นจ านวนมาก ส่งผล ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประสบผลส าเร็จ ตรงตามความต้องการของนักเรียนและชุมชน (ผล จากการประเมินภายนอก สมศ. ) นอกจากนี้    
ยังมีการด าเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาพิเศษ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย มีวิทยากรภายนอกมา ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้รับให้มีความรู้                 
และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการ ด ารงชีวิตที่มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นสุข                                 
นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับ การยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครู                               
ที่มีต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์                    
ด้านกิริยา มารยาท ความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ 



5.  ผลที่เกิดกับชุมชน 

 1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการทางด้านวิชาการและข่าวสาร ข้อมูล แหล่งความรู้                   
และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการด้านอาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์  
 2. ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  
 3. ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เต็มความสามารถ เช่น การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครอง จนท าให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน เกิดความรัก 
และความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่นการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
 4. โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะ กิจกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ผา้ป่าเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 
 

 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู้ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน    
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
  

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้    
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทาง                  
การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

   

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติ                  
จนถึงระดับหลักสูตร 

 
  

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน    
7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้    
8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
 
  ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ท าได้ดี พอใช้ ไม่ค่อยได้ท า 
1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร    
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้     
3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้     
5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา           
และแหล่งเรียนรู้ 

 
  

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
 
 
 
 



  ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน    
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน                 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือ
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

 
  

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
4. มีวินัยและการรักษาวินัย    
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

 
  

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง    
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง     
2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง     
3. ด้านการคิดขั้นพ้ืนฐาน     
4. ด้านการคิดขั้นสูง     
5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย    
6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้     
8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     
9. ด้านใฝ่เรียนรู้     
10. ด้านใฝ่ดี     
11. ด้านทักษะชีวิต     
12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน     
 
 
 
 
 



ตอนที่ 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  
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. อยู่ในระดับดี มีการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ               

การจัดการเรียนรู้ ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม              
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือ
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้               
ความช านาญในวิชาชีพ เพ่ิมข้ึน และปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ . อยู่ในระดับปานกลาง 
และในส่วนที่ต้องปรับปรุง คือ ด้านการคิดข้ันสูง และด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา                   
อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และน ามาปรับใช้ในการจัด                    
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
    (ให้ใส่หมายเลขเรียงตามล าดับความส าคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา) 

( 2 ) การสอนในศตวรรษที่ 21  
( 3 ) การแก้ปัญหาผู้เรียน  
( 6 ) จติวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้  
( 7 ) การจัดการชั้นเรียน  
( 1 ) การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ  
( 5 ) การพัฒนาหลักสูตร  
( 10 ) สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
( 8 ) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
( 9 ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
( 4 ) การออกแบบการเรียนรู้  

2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 
วิธีการที่ 1 ภาควิชาการ ซึ่งจะเป็นการศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาที่จะได้ใช้ในห้องเรียนจริงๆ                      

โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ 
สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ประเด็นในการพัฒนาครอบคลุมทั้งเรื่อง หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อ การวัดผล 
และการวิจัย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หรือแผนการศึกษา                  
พ.ศ. 2560-2579  

วิธีการที่ 2 ภาคปฏิบัติการ จะเน้นให้ได้รับการสร้างความเข้าใจแบบเข้ม การเรียนรู้ที่เกิดจาก                      
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดขั้นสูง ด้วยการทบทวนความรู้ (Review) การสะท้อนคิด (Reflection)                      
และการถอดบทเรียน (AAR) ด้วยกิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาและกับคณะวิทยากร  
เป็นกลุ่มย่อย มีวิทยากรประจากลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งจะดูแลผู้เข้ารับการพัฒนาให้ได้ฝึกทักษะการออกแบบเส้นทาง
คุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตร/เป้าหมายศตวรรษที ่21 ได้ออกแบบเส้นทางกระบวนการเรียนรู้อย่างไรก่อน
สร้างนวัตกรรม และแสดงถึงมีวิธีการวัดผล/สะท้อนผลหลังจากนาไปใช้กับผู้เรียนเพ่ือย้อนกลับนามาปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนต่อไป  

วิธีการที่ 3 ภาคนิทรรศการ จะเป็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างการปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมที่ดี                                  
ที่ผ่านการบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติสู่การพัฒนานักเรียนจริง  มีการสาธิตแนวปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมที่ดี              
และฝึกนาสื่อ/วิธีปฏิบัติ/นวัตกรรมตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน เพ่ือประกอบการเขียน                    
เค้าโครงการพัฒนากระบวนการ/สื่อ/นวัตกรรมนั้นๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่าจะมีผลส าเร็จอย่างยั่งยืน  

วิธีการที่ 4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ – ได้ร่วมสร้างการเรียนรู้ในระหว่างการฝึกอบรม                   
ด้วยการเรียนรู้จากคู่พัฒนา (Buddy) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ในกลุ่มย่อย การสะท้อนคิด 
(Reflection) การถอดบทเรียน (AAR) และการ Coaching & Mentoring จาก Mentor/Expert เพ่ือให้สามารถ
สร้างสรรค์ สรุปองค์ความรู้ที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้จากทฤษฎี และองค์ความรู้จากประสบการณ์                    
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ โดยทางานร่วมกับคณะวิทยากรหลังการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่อง  



3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 เริ่มต้น  1 พฤษภาคม 2564   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 

4. งบประมาณ และ การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 - 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
ด้านความรู้ : เกิดการเรียนรู้ นาผลการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงผู้เรียน และน าประสบการณ์                    

เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ จนเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  

ทักษะ : มีความสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
สร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ  

ความเป็นครู : เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                    
สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาชีพ  

5.2 ผลการน าไปใช้ในการพัฒนางาน  
การนาความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง             

ในห้องเรียนของตนเอง ดังนี้  
5.2.1 น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมแบบคู่พัฒนา (Buddy) 1 แผน จัดให้เพื่อนคร ูหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะ (Comment) แล้วน าไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมใหม่                  
จากนั้นจึงรายงานผ่านไลน์กลุ่มของหน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพ่ือครู เพ่ือให้วิทยากรหลัก/วิทยากรพ่ีเลี้ยง             
ให้การ Coaching  

5.2.2 น าแผนการจัดกิจกรรมที่ปรับใหม่แล้ว ไปสอนจริงในห้องเรียน โดยมีเพ่ือนครู หรือหัวหน้าฝ่าย 
วิชาการ หรือรองผู้อานวยการโรงเรียน ไปเยี่ยมชั้นเรียน ถ่ายภาพ หรือคลิปการสอน ที่เห็นภาพการเยี่ยมชั้นเรียน 
ภาพการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนในแผนการจัดกิจกรรม และภาพผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียน จากนั้นนามาถอด
บทเรียนร่วมกับผู้เยี่ยมชั้นเรียน ส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Line/ facebook)  

5.3 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC Online เครือข่ายระดับชาติ  
หลังจากเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาอนุมัติแล้ว จะเข้าร่วมปฏิบัติการกิจกรรมการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เครือข่ายระดับชาติ ซึ่งจะได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับ
สมาชิกจากทั่วประเทศ กลุ่มละ 8-10 คน/ครั้ง ในระยะเวลาละ 3 เดือน ตามขั้นตอนกิจกรรม PLC 7 ขั้น ภายใต้
การก ากับดูแลตลอด 

การปฏิบัติกิจกรรมและเติมเต็มความรู้ทางวิชาการไปพร้อมกันของ Mentor & Expert เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาชีพของ ก.ค.ศ. ซึ่งสมาชิกสามารถนับเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงาน    
โดยมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้หน่วยพัฒนาครู (นิติบุคคล) หจก.เพ่ือครู รับรองชั่วโมง PLC               
เพ่ือใช้เป็นร่องรอยในการบันทึกในระบบบันทึก (Logbook) ของ กคศ. ได้ในอนาคต  

 
 
 



6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา) 

ล าดับ
ที ่

เรื่อง หน่วยงาน 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคู่พัฒนา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
8 

2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ล าพูนร่วมกับโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 8 

3 

อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินทอร์เน็ต  
หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
หลักสูตร "คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ" 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 8 

4 อบรมหลักสูตร Microsoft Teams Education  สพฐ. 8 

5 
การประชุมปฏิบัติการหลักสูตรและคุณภาพ                          
การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 8 

6 
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัดส านักงาน                    
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. 15 

7 KNOWLEDGE OF ASAEN SSR 8 

8 
การอบรมหลักสูตร “Canva for MCU”  
สารสนเทศเพ่ือการน าเสนอองค์ความรู้ 

มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6 

9 การอบรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สพม.ล าปาง ล าพูน 8 
10 การอบรมด้วยระบบออนไลน ์ชดุความรู้เราสรา้งลูก ลูกสร้างตน 

“ศาสตร์การใช้ค าปรึกษา Counseling” แก่นักเรียนยุคดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยพะเยา 8 

11 การอบรมสื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย ส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

และภาคีเครือข่าย 
8 

12 การสอนสนุกจากครูที่มีประสบการณ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย ส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

และภาคีเครือข่าย 

4 

 
 

 

 

 

 

 

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


ส่วนที่ 4 

ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา  
ล าดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 

1 
 

หลั กสู ตรฝึ กอบรม  เ รื่ อ ง  “การประยุ กต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อทางภู มิ ศ าสตร์                                  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส าหรับครูสังคมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ : ระดับกลาง” 

2 
 

กระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บนฐานการวิจัย                                
ของครูประวัติศาสตร์ 4.0 

3  แนวความคิดทางกฎหมายส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนการศึกษาชาติ, นโยบายศธ. และนโยบาย สพฐ.  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง ข้อ 2.4 ส่งเสริม                   
การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ข้อ 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้                
ในศตวรรษท่ี 21  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ข้อ 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ข้อ 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
3.1 การสอนแบบโครงการ เป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่งมุ่งให้เด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเรื่องใด

เรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
3.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้ประยุกต์ใช้การสอนแบบ Active Learning เข้ากับสาระต่างๆ                              

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
3.3 อัตลักษณ์ร่วมทางสังคม เป็นคุณลักษณะที่ใช้แสดงความเป็นตัวตนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็นวัยที่แสวงหาความเป็นตัวตน หรืออัตลักษณ์เฉพาะตน ส่วนอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม 
เป็นคุณลักษณะที่แสดงความเป็นตัวตนในฐานะท่ีตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือหลักสูตรแบบยึดเป้าหมายเป็นฐาน ด้วยกระบวนวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์ไทย, 
ประเพณีวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย  

3.4 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง, สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียน, ฝึกเขียน               
เค้าโครงและออกแบบขั้นตอนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ , โดยการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ภายใต้การแนะน า (Coaching) และเข้าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยน แบ่งปัน (ออนไลน์) ตลอดปี  

4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร  
น าความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง             

ในห้องเรียนของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม แบบคู่ Buddy ผ่านระบบออนไลน์                    
(Line/ facebook) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพในอันที่จะปรับปรุงการเรียนรู้                             
และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป 



 
 

  ลงช่ือ........................................................................ 
                    ( นางสาวจุฑามาศ  ป้อข่วง ) 

                    ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

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

ลงช่ือ........................................................................ 
( นายสนั่น  สิงห์ไผ่ ) 

                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 


