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ค าน า 

แผนปฏิบัติงานรายบุคคล (ID – Plan) ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย ในปีการศึกษา 2565 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดล าพูน 

ที ่  -   วันที่  25  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง ส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan     จ านวน    1     ฉบับ 

ตามที่โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) ประจ าปีการศึกษา 
2565 นั้น ข้าพเจ้า นางสาวสุประวีณ์  สังสถิตย์ ต าแหน่ง ครู ขอส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan 
(Individual Development Plan) ตามเอกสารดังแนบ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 

 

      ลงชื่อ       
                   (นางสาวสุประวีณ์  สังสถิตย์) 
                                      ต าแหน่ง ครู 
 

   

 

  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน   ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

      เพ่ือโปรดพิจารณา        ทราบ 
                         ………………………………………………..                ………………………………………………..     
      ………………………………………………...      …………………………………………………     
 

 

         (นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์)         (นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์) 
           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

          

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน   1 
 งานที่ได้รับมอบหมาย 2 
 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  (ปีการศึกษา 2563 - 2564)                         2 
 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 2 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 3 
 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 4 
 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 4 
 ผลที่เกิดกับชุมชน 5 
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเอง 6 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 6 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 7 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 8 
 ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาตนเอง 9 
 อันดับความส าคัญ/สมรรถนะที่จะพัฒนา 9 
 วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 10 
 ระยะเวลาในการพัฒนา 12 
 การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 12 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 13 
 ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา) 14 
ส่วนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 17 
 หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 17 
 เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 17 
 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 17 
 ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 18 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 18 
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     ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ-สกุล   นางสาวสุประวีณ์  สังสถิตย์    ต าแหน่ง    ครู  วิทยฐานะ  - 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     เลขที่ต าแหน่ง      เงินเดือน    17,980   บาท     เงินวิทยฐานะ      -        บาท 
     วัน / เดือน / ปี เกิด    02 พฤศจิกายน  2538           อาย ุ       26     ปี   
     วัน / เดือน / ปี ที่บรรจุ   04 ตุลาคม 2562     อายุราชการ/ประสบการณ์การท างาน  2  ปี    
 

     วุฒิการศึกษา      
   ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกเคมี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

     สถานศึกษา/ หน่วยงาน 

พ.ศ. โรงเรียน สังกัด จังหวัด 
2562 – 
ปัจจุบัน 

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ส านักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

ล าพูน 

      2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน   

ภาคเรียน ชื่อวิชา ชั้น 
จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์ 
1 ว31221 เคม ี1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 3 

ว32221 เคม ี3 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 3 
ว33221 เคม ี5 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 3 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2 4 
ว21101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/2 6 
กิจกรรมชุมนุม -   1 
ลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 1 
กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  1 
ต้านทุจริต มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 1 
โครงงานที่ปรึกษา   มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 1 

รวม 21 
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      3. งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 งาน  หัวหนางานระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล  ฝ่าย  วิชาการ 

งาน  ผูชวยงานส านักงานวิชาการ      ฝ่าย  วิชาการ 

 งาน  ผูชวยและเลขานุการงานทะเบียน    ฝ่าย  วิชาการ 
 งาน  ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2    ฝ่าย  วิชาการ 
 งาน  ผูชวยและเลขานุการงาน CCT     ฝ่าย  วิชาการ 

 งาน  ผูชวยงานวัดผลและประเมินผล    ฝ่าย  วิชาการ 

 งาน  เลขานุการงานปฏิคม 

 งาน  เจาหนาที่จ าหนายสินคางานสหกรณโรงเรียน 

 งาน  คุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ          ฝ่าย  บริหารกิจการนักเรียน 

 งาน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง                   ฝ่าย  บริหารกิจการนักเรียน 

  

4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  (ปีการศึกษา 2563 - 2564) 

 

 1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การวัดผลประเมินผล หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาสาระ วิเคราะห์
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา จัดท าแผน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและใช้รูปแบบ เทคนิค การจัดการเรียน
การสอนในแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีการบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการสอน เพ่ือจะได้น าปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขให้กับนักเรียนที่มี
ปัญหาต่อไป สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาที่สอน ที่มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ได้อย่าง 
           ถูกต้อง  
       1.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างหลากหลาย เน้นกระบวนการคิด การสร้างองค์ความรู้ได้ 

     ด้วยตนเอง 
      1.3 บรรยากาศการเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 

และเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1.4 มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน Application ต่างๆ 

 1.5 มีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
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1.6 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
      1.7 มีการแก้ปัญหา/วิจัยในชั้นเรียน  
      1.8 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      1.9 นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.10 นักเรียนได้รับการพัฒนาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม 
      1.11 มีการรายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ าเสมอ  

 2.  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสามารถน าความรู้     

ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เสริมสร้างทักษะวิชาการของนักเรียนที่มี
ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ หรือนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ในการท ากิจกรรม เข้าร่วม
ประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู เพ่ือร่วมกันหาแนวทางที่หลากหลายในการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นที่ยอมรับสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้แก่ การอบรมหลักสูตรแค่หลอดก็สอน STEAM ได้ ของ
องต์การค้า สกสค. 

2. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์แวดล้อม เพ่ือรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic School Safety) ด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้แก่ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

5. เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้แก่ จ าอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญาคุณค่ามรดกแผ่นดิน” ,การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์
และสื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ ของตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2  
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 3.  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติ

จริง เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ความมีวินัยในตนเอง ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น  

4.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา มีเป้าหมาย มีทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ให้การดูแลนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าในด้านต่าง 
ๆ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ประสานงานและสื่อสารกับผู้ปกครองจนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและ
ชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูที่มีต่อนักเรียนในด้านการจัดการดูแลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะที่        
พึงประสงค์ ความรับผิดชอบ จัดท าวารสารโรงเรียน สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
     4.1  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
     4.2  มีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
     4.3  เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ        
     4.4  การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูท าให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามเวลาที่   
           ก าหนด 
     4.5  มีระบบการท างานเป็นทีมมากข้ึน 
     4.6  มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง 
     4.7  การพัฒนางานมีระบบถูกต้องและครบวงจร 
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 5.  ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ  จนท าให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้ การอบรมต่าง ๆ นอกจากนี้
โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละภาคเรียน
เพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และเพ่ือหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียน ทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ และ
พัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
1. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีการประชุมทุกภาคเรียน   
2. มีกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชน  
3. ชุมชนมีความไว้วางใจในครูผู้สอน และสถานศึกษา 
4. ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
5. ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ผู้เรียน และสถานศึกษาจัดขึ้น 
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ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 
 

 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู้ 

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน    

2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมาย
การเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การปรับพื้นฐาน และอุปสรรคการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้    

4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทาง
การเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

   

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
สังคม นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร 

   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความ
หลากหลายของผู้เรียน 

   

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 เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

   
  

BANPAENPITTAYAKOM SCHOOL 

Individual Development Plan 2565 : หน้า 6 



 

ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

   

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้เรียนทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่
เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือทั้งใน และนอก
สถานศึกษา 

   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

4. มีวินัยและการรักษาวินัย    

5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  ให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

   

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    

7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง    
 

ตอนที่ 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 มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน     
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ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้อง
ปรับปรุง 

1 การสอนในศตวรรษท่ี 21    

2 การแกปญหาผูเรียน        

3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้    

4 การจัดการชั้นเรียน    

5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทาง
วิชาชีพ     

   

6 การพัฒนาหลักสูตร    

7 สะเต็มศึกษา (STEM Education)        

8 การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     

10 การออกแบบการเรียนรู    
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. อยู่ในระดับดี และต้องพัฒนาในด้านการจัด

การศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ . อยู่ในระดับ       
ปานกลาง และในส่วนที่ต้องปรับปรุง คือ ด้านการคิดข้ันสูง และด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา อยู่ใน
ระดับปานกลาง จึงควรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 

 

1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา  
(ให้ใส่หมายเลขเรียงตามล าดับความส าคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา) 

( 5 )   การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
( 6 )   การสอนในศตวรรษท่ี 21 
( 1 )   การแก้ปัญหาผู้เรียน 
( 7 )   การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
( 8 )   สะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
( 3 )   การจัดการชั้นเรียน 
( 9 )   การพัฒนาหลักสูตร 
( 12 )   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) 
( 2 )   การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
( 11 )   การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้   
( 4 )   การพัฒนาทักษะด้านดิจิตัล (Digital Literacy) 
( 10 ) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
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      2. ตารางสรุปวิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ที ่ สมรรถนะทีจ่ะ

พัฒนา 
วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 การจัดการเรยีนรู้เชิง
รุก (Active 
Learning) 

- เข้ารับการอบรม/ประชุมปฏิบัติการ ภายใน
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

-  ศึกษาเอกสาร ต าราในการจดัท าเอกสารทาง
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อ
น ามาปรับใช้ 

- จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อศึกษา
ผล น ามาปรับปรุง พัฒนาต่อยอด 

- ตนเองมีความรู้ในการการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็น
แบบอย่างได ้

- ผู้เรยีนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

2 การสอนในศตวรรษ
ที่ 21 

- เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
- ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจากต ารา วารสาร 

เวปไซต์การศึกษาตา่ง ๆ  

- - ตนเองเป็นผู้มีคณุภาพ ได้รับการ
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ส่งผล
และเกดิประโยชน์ต่อผูเ้รียน และ
โรงเรียน 

3 การแก้ปัญหาผู้เรียน - ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานและให้ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง 

- ซ่อมเสรมิ/ส่งเสริมผู้เรยีนตามความถนัด 
ความสามารถแตล่ะบุคคล 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมที่ดี
งามให้กับผู้เรยีนอยู่เสมอ กิจกรรมโฮมรูม  

- ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาผูเ้รียน 
 

-  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

- ผู้เรียนได้รบัการซ่อมเสริม/ส่งเสริม
ผู้เรยีนตามความถนัด และ
ความสามารถแตล่ะบุคคล 
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4 การวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน/ชุมชน
แห่งการเรียนรทูาง
วิชาชีพ 

- เข้ารับการอบรม/สัมมนา/การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
best practice การวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้   

- การจัดท าสื่อการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของครู
และผูเ้รียน 

- ศึกษาเอกสาร ต าราในการจดัท าเอกสารทางวิชาการ 
หรือผลงานทางวิชาการ งานวิจัยตา่ง ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- อบรม ศึกษา การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  
  (PLC) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ชุมชนแห่งการเรียนรทูางวิชาชีพในโรงเรียน 
 
 
 

- ผู้เรียนได้รบัการแก้ปญัหาที่ถูกวิธีโดยครู
ท าการวิจัยในช้ันเรียน 

- ตนเองมีความรู้ความสามารถในการ
เขียน 
  ผลงานทางวิชาการและวิจยัในช้ันเรียน
เพื่อ 
  แก้ไขปัญหา และพัฒนานักเรียน ได้
อย่าง 
  ถูกต้องเป็นแบบอย่างได ้
- ตนเองมีการท าวิจัยในช้ันเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ตนเองได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่ 
ๆ ที่เป็นเฉพาะของตนเอง 

5 สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

- เข้ารับการอบรมสะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
จากหน่วยงานภายนอก     

- ศึกษาจากศึกษาเอกสาร ต าราในการจัดท าเอกสาร
ทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ ตัวอย่างการจดั 
สะเต็มศึกษา  

- จัดกิจกรรมบูรณาการ ศึกษาผล และน ามาปรับปรุง
พัฒนาต่อ 

- ตนเองได้รับความรูเ้กี่ยวกับสะเตม็ศึกษา  
- ตนเองสามารถจดักาเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาได ้

 

6 การจัดการชั้นเรียน -  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
-  จัดท าเอกสารงานธุรการชั้นเรยีนและระบบดูแล
ช่วยเหลือให้ เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ 
 

- ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  

- ตนเองมีข้อมูลของผู้เรียนท่ีถูกตอ้ง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน น าไปใช้พัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

7 การพัฒนาหลักสูตร -  เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน ศึกษา
เอกสาร เกีย่วกับหลักสูตร การจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

-  ประเมินผลการใช้หลักสตูร น าผลมาปรับปรุงและ
พัฒนา 
- ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ให้หลากหลาย 

เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน 
- จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ  
- เลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับผู้เรียน เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
จะช่วย 

- ตนเองมีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสตูรเพิ่มขึ้น 

-  หลักสูตรไดร้ับการพัฒนาใหเ้หมาะสม
กับ ผู้เรียน ทันยุค ทันสมัย 

-  ตนเองมีความรู้และทักษะกระบวนการ
ในการออกแบบการเรยีนรู้ เลือกใช้สื่อท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน 

- ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ และมีความสุขกับการเรยีน 
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8 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
(English Literacy) 

- เข้ารับการอบรม/ประชุมปฏิบัติการ ภายใน
สถานศึกษาและ 

   หน่วยงานภายนอก 
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตนเองมีความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน สามารถ
สอดแทรกวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาที่
ตนสอน 

9 การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนร ู

- เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลติสื่อ การใช้สื่อ
ประเภท ICT จากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ  

- ศึกษาจากการผลิตสื่อ ICT และแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน on line จากสื่อต่าง ๆ เช่น เวปไซต์
เพื่อการศึกษา ฯลฯ  

- สร้างสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนคณะครู 

- ตนเองมีความรู้ความสามารถในการผลิต
สื่อ การใช้สื่อ ประเภท ICT เพื่อน ามา
ประกอบการจดัการเรียนรู้ทั้งการเรียน
แบบ on line และ on site ส่งผลต่อ
การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 

10 การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นกิจกรรม Active 
Learning 

- จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ที่น่าสนใจ 

- วัดและประเมินผลการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย และ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 

- ผู้เรียนมคีวามสนใจ  มคีวามกระตอืรือรน้ที่
จะเรยีนรู้ และมสี่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรยีนรูอ้ย่างทั่วถึง มผีลสมัฤทธิ์ทางการ
เรยีนที่ดีขึ้น มีทักษะในการปฏิบัติกจิกรรม 

ตามศักยภาพของแตล่ะบคุคล  

 
11 
 
 

การพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิตลั (Digital 
Literacy) 
 

-  การสร้างสื่อการเรียนรูเ้พื่อตอบสนองการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ์

- มีสื่อการสอนที่น่าสนใจ และเหมาะสม
กับการจัดการเรยีนการสอน 

12 จิตวิทยาการแนะ
แนว/จิตวิทยาการ
จัดการเรียนรู ้

- เข้ารับการอบรมจิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการ
จัดการเรียนรู ้จากหน่วยงานภายนอก 

- ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผู้เรียน เพื่อน ามา
ช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาและสง่เสริมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

- ตนเองมีความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้
และพัฒนาการของผูเ้รียน 

- ผู้เรียนได้รบัการซ่อมเสริม ส่งเสริม
สนับสนุน ตามความสามารถของแต่ละ
คน 

     3. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 เริ่มต้น  16 พฤษภาคม 2565   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2566 

       4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโรงเรียน 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ด้านความรู้ : สามารถน าผลการพัฒนาด้านความรู้ไปพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ตามความถนัด
และความสามารถของแต่ละบุคคล และน าประสบการณ์ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ จนเกิด
องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน   

ด้านทักษะ : มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ สร้างนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 

ด้านความเป็นครู : ด ารงตนอย่างมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กติกาของสังคม มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักศรัทธา และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่ง
วิชาชีพ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาชีพ  
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     6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 2 ปี ท่ีผ่านมา) 
ล าดับ

ที ่
เรื่อง หน่วยงาน จ านวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

1 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

- 16 มกราคม 
2564 

2 โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ Best 
pactice 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง 
ล าพูน 

- 5 มีนาคม 
2564 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ best practice ใน
โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ 

โรงเรียนจักรค า
คณาทร 

- 5 มีนาคม 
2564 

4 เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ได้แก่ การอบรมพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction 
Period)  ของเครือข่ายสถาบันการผลิตและ
พัฒนาครูภาคเหนือตอนบน 

เครือข่ายสถาบัน
การผลิตและพัฒนา

ครูภาคเหนือ
ตอนบน 

- 1-2 
พฤษภาคม 

2564 

5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ใน
หัวข้อแนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์ และ
การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วย
การเรียนเชิงรุก 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 17 พฤษภาคม 
2564 

6 การจัดการเรียนกาสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ใน
หัวข้อการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และ
ห้องเรียนออนไลน์ 2 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 18 พฤษภาคม 
2564 

7 การจัดการเรียนกาสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ใน
หัวข้อเทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 19 พฤษภาคม 
2564 
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8 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 

 19 พฤษภาคม 
2564 

 

9 การจัดการเรียนกาสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ใน
หัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ ตาม
แนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัด และประเมินผล
ส าหรับการเรียนออนไลน์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 20 พฤษภาคม 
2564 

10 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ ใน
หัวข้อการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอ
แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 21 พฤษภาคม 
2564 

11 เป็นครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
ประจ าปี 2563 

โรงเรียนบ้านแป้น
พิทยาคม 

 24 มิถุนายน 
2564 

12 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัลเฝ้าระวัง และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ใน
มิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิด CHULA MOOC รอบท่ี ๒ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

 30 มิถุนายน 
2564 

13 การอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติการเคมีแบบ
ย่อส่วน” 

โครงการ ห้องเรียน
เคมีดาว 

 3-4 
กรกฏาคม 
2564 

14 เป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติด 

โรงเรียนบ้านแป้น
พิทยาคม 

 7 กรกฏาคม 
2564 

15 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์
อย่างไร ให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

 4 สิงหาคม 
2564 

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาทักษะการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 14-15 
สิงหาคม 
2564 
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ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “แค่หลอดก็สอน STEAM 
ได”้ 

องค์การค้าของ 
สกสค. 

2 9 มกราคม 
2565 

18 หลักสูตรการฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์แวดล้อม เพื่อรับมือจากปัจจัยเสี่ยง
แบบองค์รวม (Holistic School Safety) ด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

18 18 มกราคม 
2565 

19 ได้รับรางวลั กิจกรรมการประยกุต์แนวการสอนแบบ
พื้นฐานหรือแบบก้าวหนา้ในสถานศึกษา" หัวข้อ 
พลิกแพลง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา 

- 18 มกราคม 
2565 

20 การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนรู้และการวดัประเมินผลเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ และ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

 24-25 
กันยายน 
2565 

21 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งศกัยภาพ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6
จ าอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบา้น รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา
คุณค่ามรดกแผ่นดิน” 

กระทรวงศึกษาธิการ  19 เมษายน 
2565 

22 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งศกัยภาพ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 
สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน ์

สสวท.  23 เมษายน
2565 

23 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งศกัยภาพ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ยกระบวนการ 
Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 
สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน ์

กระทรวงศึกษาธิการ  23 เมษายน 
2565 
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ส่วนที่ 4 ความต้องการในการพัฒนา  

 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา  
 

ล าดับที่ เรื่องท่ีต้องการพัฒนา 
1 การสร้างสื่อ ICT / Mobie Appication เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่ 21  
2 การสอนระบบออนไลน์  
3 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 

 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
  เนื่องจากการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถเข้าถึง

ผู้เรียนได้ง่าย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความอ านวยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ครูต้องมีการปรับและ
พัฒนาตัวเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทันยุค ทันสมัย มากขึ้น 
 
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 

  ด้านความรู้ 
  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     1.1 การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
          ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายวิชาที่สอน 
          เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยในศตวรรษท่ี 21  
   2. การจัดการเรียนรู้ 
     2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2.2 การจัดท านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ มีการจัด  
          กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดการประเมินผลที่หลากหลายที่หลากหลาย  
  3. การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ สื่อ ICT ต่าง ๆ 
          เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
  4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาผลการใช้เทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ หาวิธีจัดการเรียนรู้ 
          ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ตลอดจนน าผลบันทึกหลังจัดกิจกรรมไปพัฒนา/แก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนา/ส่งเสริมผู้เรียน 
          ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน  
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  ด้านทักษะ 
  1. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

     1.1 ความรู้การบริหารจัดการชั้นเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการกิจกรรมการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด   
มีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน 

     1.2 ความรู้การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นระบบ สามารถน าใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
     1.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าวิชา อย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 

  ด้านความเป็นครู 
  1. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
      การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
- ส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชาที่

รับผิดชอบ 
- ขยายผลให้กับเพ่ือนครูในกลุ่มสาระเดียวกันทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ 
 
 

ลงชื่อ.............................................................. 

(นางสาวสุประวีณ์  สังสถิตย์) 
ต าแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง 
 

                                 ลงชื่อ................................................................ 

(นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
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