
 

 

 
 

 
 
 

 
 

แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
(Individual Development Plan-ID Plan) 

ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

 
โดย นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร  

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
โรงเรยีนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน 
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แผนการพัฒนาตนเองสำหรบัครู 
( Individual  Development  Plan : ID  Plan ) 

ปีการศึกษา 2564 
......................................................................................................................... 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
ชื่อ  นางกานดา     ชื่อสกุล  เข่ือนเพ็ชร  
ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ      
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน  19 ปี     
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม)  สาขาวิชาเอก  ชีววิทยาสำหรับครู      สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานที่ทำงาน 
 โรงเรียนวชิรป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เลขท่ี 210 หมู่ 7 ถนน ลำพูน–ล้ี  ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง  
 จังหวัด ลำพูน  โทรศัพท์มือถือ   053-555372 
 
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 1.1 วิชาวิทยาศาสตร์ 5        รหัสวิชา  ว23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 6 คาบ /สัปดาห์   
1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ รหัสวิชา ว31102 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 6 คาบ /สัปดาห์   
1.3 วิชาชีววิทยา 2             รหัสวิชา  ว30242  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 3 คาบ /สัปดาห์   
1.4 วิชาชีววิทยา 4    รหัสวิชา  ว30244  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 3 คาบ /สัปดาห์   
1.5 วิชา เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 2 คาบ /สัปดาห์   

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.6  ชุมนุม          ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 1 คาบ /สัปดาห ์    
  1.7  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   จำนวน 1 คาบ /สัปดาห์    
 1.8 แนะแนว         ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  จำนวน 1 คาบ /สัปดาห ์   
   1.9  วิถีครูบา        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน 1 คาบ /สัปดาห ์  
   1.10 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  จำนวน 3 คาบ /สัปดาห ์   
    
 รวมเป็น 24 คาบ /สัปดาห์    
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2. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานพเิศษ ดังนี้ (เชน่) 

    - ครูผู้สอนนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3-6 
   - หัวหน้างานทะเบียน 
   - หัวหน้างานหลักสูตร 
   - หัวหน้างานนิเทศภายใน 
     - คณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล  
     - คณะกรรมการ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ อบต.นครเจดีย์   
   - งานครูท่ีปรึกษา ม.1/2 
          - งานเวรรักษาการณ์ เวลากลางวัน 
           - งานเวรประจำวัน 
 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์และชีววิทยา มีการวิเคราะห์มาตรฐาน 
    การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้อง  
1.2 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย เน้นทักษะและกระบวนการ 
     ทางวิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติการทดลอง และเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

       1.3 บรรยากาศการเรียนรู้เป็นปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แบบร่วมมือ (Cooperative  
           learning) และเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5E รวมทั้งการ เรียนรู้ด้วย 

    การปฏิบัติการ ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
1.4 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และนำผลไปใช้ในการ 

พัฒนาผู้เรียน 
     1.5 มีการแก้ปัญหา/วิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรม เพื่อนคู่คิด            
                 (Think-Pair-Share) รายวิชา ชีววิทยา 5 (ว30245) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

   1.6 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   1.7 นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ เช่น  

     การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  
      1.8 นักเรียนได้รับการพัฒนาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

1.9 มีการรายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ  
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 2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ     

2.1 มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้ส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อจัดการจัดการเรียนรู้  
               สามารถนำไปใช้ได้ผลระดับดี  
      2.2 การใช้ความคิด วิเคราะห์ ในการพัฒนางานอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพท่ีต่อเนื่อง 

2.3 การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาการเรียนรู้ได้ 
      2.4 การส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      2.5 การนำเสนองานวิจัยในช้ันเรียน ในงาน วทร. ครั้งท่ี 24 แบบออน์ไลน์ ในรูปแบบ E-Poster  
          2.6 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู การทำ PLC ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
               ในฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น 
      3.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด  
      3.2 นักเรียนมีช้ินงาน/ผลงานท่ีสะท้อนความคิด เช่น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  
               และมีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ แผนผังความคิด (Mind Mapping) แฟ้มสะสมงาน  

     (Portfolio) รวมทั้งการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
      3.3 นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พัฒนาการเรียนรู้ ในยุค Thailand 4.0 
      3.4 นักเรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  
 4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา     

4.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
      4.2 มีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  

4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ        
4.4 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ทำให้งานมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด 
4.5 มีระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและทำงานเป็นทีมมากขึ้น 
4.6 มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต้อง 
4.7 การพัฒนางานมรีะบบถูกต้องและครบวงจร 

 
 5. ผลที่เกิดกับชุมชน 
 5.1 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน 

5.2 มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองรับการศึกษาบุตรหลานของชุมชน 
5.3 มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชน ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
     ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง   
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเอง 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ.  
ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

 
ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน  

 
รายการพิจารณา 

 

ระดับความรู้ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสอน  /   
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐาน การปรับพื้นฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน  

/   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้  /   
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการเรียนรู้ในแต่
ละเนื้อหา  

/   

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบาย
การศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร  

 /  

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน  /   
7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้   /  
8. การใช้เทคโนโลยี และส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้   /  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  /   

 
รายการพิจารณา 

 

ระดับความรู้ 

ทำได้ดี ทำได้ปาน
กลาง 

ไม่ค่อยทำ 

1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  /   
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  /   
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  /   
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  /   
5. การสร้างและการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้  

/   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  /   



 

 

5 
ด้านที่ 3 ความเป็นครู  

 
รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

ระดับความรู้ 

มาก ปานกลาง ปรับปรุง 
1. การสอนในศตวรรษท่ี 21   /  
2. การแก้ปัญหาผู้เรียน   /  
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้   /  
4. การจัดการช้ันเรียน   /  
5. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ   /  
6. การพัฒนาหลักสูตร  /   
7. สะเต็มศึกษา (STEM Education)   /  
8. การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน  /  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   /  
10. การออกแบบการเรียนรู้   /  

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 

 
รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

ระดับความรู้ 

มาก ปานกลาง ปรับปรุง 

1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง  /   
2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง   /  
3. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน  /   
4. ด้านการคิดขั้นสูง   /  
5. ด้านการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  /   
6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   /  
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  /   
8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  /   
9. ด้านใฝ่เรียนรู้  /   
10. ด้านใฝ่ดี  /   
11. ด้านทักษะชีวิต  /   
12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน   /  

 
 
 



 

 

6 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

 
รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

ระดับความรู้ 

มาก ปานกลาง ปรับปรุง 
1. การสอนในศตวรรษท่ี 21   /  
2. การแก้ปัญหาผู้เรียน   /  
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้   /  
4. การจัดการช้ันเรียน   /  
5. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ   /  
6. การพัฒนาหลักสูตร  /   
7. สะเต็มศึกษา(STEM Education)   /  
8. การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน  /  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   /  
10. การออกแบบการเรียนรู้  /   

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
ตอนท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. อยู่ในระดับ ปานกลางถึงมาก 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ.  
            อยู่ในระดับ ปานกลางถึงมาก 
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา  
            อยู่ในระดับ ปานกลาง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

7 
ส่วนที่ 3 

แผนการพัฒนาตนเอง 
 

1. อันดับความสำคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา  
ให้ใส่หมายเลขเรียงตามลำดับความสำคัญของสมรรถนะท่ีจะพัฒนา  

( 1 ) การสอนในศตวรรษท่ี 21  
( 9 ) การแก้ปัญหาผู้เรียน  
( 5 ) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้  
( 7 ) การจัดการช้ันเรียน  
( 2 ) การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ  
( 6 ) การพัฒนาหลักสูตร  
( 3 ) สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
( 4 ) การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
( 8 ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
( 10 ) การออกแบบการเรียนรู้  

 
2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา  

วิธีการที ่1 ภาควิชาการ  
- เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง  
- ศึกษาเอกสาร หนังสือ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
วิธีการที ่2 ภาคปฏิบัติการ   
- พัฒนาตนเอง โดยการปฏิบัติจริง 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคนิค การปฏิบัติงานจากเพื่อนครูและผู้เช่ียวชาญ  
วิธีการที ่3 ภาคนิทรรศการ   
- เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการทางทักษะวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการ โดยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
วิธีการที ่4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
- เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการๆ ร่วมกันกับองค์กรภายนอก  
 
 
 
 



 

 

8 
ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบปี2563 ที่ผ่านมา) 
 
คร้ังที่ วัน/เดือน/ป ี

( ช่วงเวลา ) 
หัวข้อการอบรม/สัมมนา หน่วยงานที่จัด รวม

ระยะเวลา 
1 10 มี.ค. 2564 ผ่านการอบรมโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชสมุนไพรตำบลนครเจดีย์ 
งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
(9 ใบงาน) 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนครเจดีย์ 

(อบต.) จังหวัดลำพูน 

1 วัน 

2 19 มี.ค. 2564 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการ To Be 
Number One วัยเรียน วัยใส ห่วงใย
สุขภาพ ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง     
จังหวัดลำพูน 

สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และ 

อบต.นครเจดีย์  

1 วัน 

3 22-23 เม.ย. 2564 เป็นวิทยากรในการนำเสนอผลงานด้วย 
e-Poster หัวข้อ การพัฒนาวิธีการสอน
โดยใช้กิจกรรม เพื่อนคู่คิด (Think Pair 
Share) เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 เนื่องใน
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 
24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน์  

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  

2 วัน 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง (ที่คาดว่าจะเข้าอบรมปีการศึกษา 2564) 

อันดับและ
ความสำคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

1 1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ (Active Learning)  
    จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้      
ท่ีสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ท่ีมี
คุณภาพและมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning  
ดังนี ้
     - มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
     - มีความสอดคล้องกับผู้เรียน
และบริบทของชุมชน 
     - มีองค์ประกอบของแผน
ครบถ้วน สอดคล้องกันและถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 
 

1. การเตรียมการ ศึกษาเป้าหมายการจัดการศึกษา 
หลักสูตร การเรียนการสอน วิธีสอน รูปแบบ และ
เทคนิคการสอนทักษะการคิด 
2. การปฏิบัติ   
  2.1 ศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตัวชี้วัด วิเคราะห์
เนื้อหาสาระ ทำโครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้ 
  2.2 วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning   
  2.4 ทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ Active Learning   
  2.5 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงท้ังด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมและ 

14 มิ.ย.64 31 มี.ค.65 1.นักเรียนมีผลงาน/ช้ินงาน  
ท่ีสะท้อนคุณภาพการคิด
ระดับสูง และครูมีรูปแบบ
ดำเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ส่งเสริมการคิด   
ท่ีเน้นผลคุณภาพท่ีผู้เรียน 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้  
ท่ีมีคุณภาพ และมีนวัตกรรม
เรียนรู้ แบบ Active 
Learning   
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อันดับและ
ความสำคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

      - มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญอย่างหลากหลายและถูกต้อง 
และมีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
     - มีการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวชี้วัด กระบวนการ
จัด 
การเรียนรู้ตามสภาพจริงและใช้
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 

ช้ินงาน ตรวจสอบคุณภาพ นำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปจัดการเรียนการสอน เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็น
ระบบและวิเคราะห์ผลการเรียน  เชิงสถิติ รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.6 นำผลการวิเคราะห์ผลการเรียนเชิงสถิติมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
     2.7 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญตามขอ้มลูท่ีค้นพบจากการปฏิบัติการสอน 
3. การติดตาม ใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 
4. การประเมิน  ประเมินผลการสอน และวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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อันดับและ
ความสำคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เริ่มต้น ส้ินสุด 

2 1. การสร้างส่ือ/นวัตกรรม เพื่อใช้
สอน แบบ Online ความสามารถใน
การเลือก/ออกแบบ การผลิต/จัดหา
การนำไปใช้ การประเมินผล และ
การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมท่ีสอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Online  โดยมีการดำเนินงาน ดังนี ้
     - การเลือก/ออกแบบ 
     - การผลิต/จัดหา 
     - การนำไปใช้ 
     - การประเมินผล 
     - การพัฒนา 
 

1. การเตรียมการ ศึกษาเอกสาร วิจัย แนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม 
เรียนรู้ผ่านการอบรม Online 
2. การปฏิบัติ   
     2.1 ขั้นตอนการพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม 
(1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็น  
(2) กำหนดลักษณะรูปแบบส่ือ  
(3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย และอบรม Online   
ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือ  
(4) จัดทำ/จัดหาส่ือท่ีจะผลิตและพัฒนา             
(5) หาประสิทธิภาพส่ือท่ีผลิตและพัฒนา  
(6) นำส่ือไปใช้ (7) ดำเนินการวิจัย/เก็บรวบรวม
ข้อมูล (8) วิเคราะห์ข้อมูล / แปลผล (9) เขียน
รายงานผลการพัฒนาส่ือ (10) เผยแพร่ผลงานการ
พัฒนา               
    2.2 การติดตาม  
    2.3. การประเมินผล 

14 มิ.ย. 64 31 มี.ค. 65 การแก้ปัญหาหรือพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรม เพื่อใช้สอน 
แบบ Online มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง สามารถใช้สอนได้ 



 

 

อันดับและ
ความสำคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

3 1. การพัฒนาตนเองด้วยวิธกีารต่างๆ 
ดังนี ้
    การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ ท่ีทำให้เกิดความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้นดังนี ้
   - การประชุม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การอบรมการสัมมนา
ทางวิชาการ 
  - การศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
  - การศึกษาค้นคว้าจากส่ือ/วิธีการ
อื่นๆ เช่น การทดสอบความรู้ การมี
ส่วนร่วมกิจกรรมในวิชาชีพ 
การศึกษาดูงาน การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 
  - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาการ 

1. การเตรียมการ กำหนดแผนพัฒนาตนเองด้านการ
จัดการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะด้าน ICT      
2. การปฏิบัติ   
  2.1 การเข้าร่วมประชุม/อบรมทางวิชาการ  
ปีละไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 
  2.2 สมัครเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
  2.3 การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานด้าน
วิชาการตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน  
  2.4 การศึกษาเอกสารทางวิชาการ ปีละ 5 เรื่อง 
การค้นคว้าจากส่ือ/Internet  
  2.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูและเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ ปีละ 5 ครั้ง 
  2.6 การติดตาม ตรวจบันทึกแฟ้มพัฒนางาน      
  2.7 การประเมิน จากเอกสารหลักฐาน รายงานผล 
เกียรติบัตรและภาพถ่าย 
 

14 มิ.ย.64 31 มี.ค. 65 มีแนวทางการพัฒนาตนเองท่ี
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและทัน
ต่อความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ 
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อันดับและ

ความสำคัญ 
สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ

พัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     การประมวลความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี ้
   - มีเอกสารทางวิชาการ 
   - มีการนำเอกสารทางวิชาการท่ี
จัดทำขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

1. การเตรียมการ กำหนดแผนพัฒนาการประมวล
ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. การปฏิบัติ   
  2.1 การศึกษาเอกสารทางวิชาการและค้นคว้าหา
ความรู้จากส่ือ/Internet 
  2.2 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ   
  2.3 ประมวลความรู้รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
เป็นระบบจัดทำเป็นเอกสารทางวิชาการ 
  2.4 นำเอกสารทางวิชาการท่ีจัดทำไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
3. การติดตาม ตรวจบันทึกหลังการสอน และติดตาม
การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้
4. การประเมิน ศึกษาจากเอกสารหลักฐานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
 
 

14 มิ.ย.64 31 มี.ค.65 มีเอกสารทางวิชาการท่ี
นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีทันสมัยทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
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อันดับและ

ความสำคัญ 
สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการ

พัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

 3. การให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพการให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ ดังนี้ 
- การเป็นวิทยากร 
- การเผยแพร่เอกสาร/ส่ือ/
นวัตกรรม 
- การให้ความร่วมมือด้านวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. การเตรียมการ วางแผนการให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
2. การปฏิบัติ   
  2.1 วางแผนให้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
เช่น การจัดการเรียนรู้ การทำวิจัย วิธีการสอน 
เทคนิคการสอน  
  2.2 เผยแพร่ และให้คำปรึกษากับครู 
3. การติดตาม การทำกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ 
4. การประเมิน วัดผลความรู้ ใช้แบบสอบถาม 

14 มิ.ย. 64 31 มี.ค. 65 กระบวนการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมีระบบ
ถูกต้องสมบูรณ์ และเช่ือถือได้ 
 

 

ลงชื่อ........................................................................       ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
                (นางกานดา  เข่ือนเพ็ชร)           ……………………………………………………………………… 

     ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง           ……………………………………………………………………… 
                                              ลงชื่อ.................................................................. 

                                                       (นายกิตติ  ปานมี) 
                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง  
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1. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาตามรายการที่เลือก 

- เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน อย่างหลากหลาย 
- เพื่อปรับเปล่ียนกลวิธี และเทคนิคในการสอน ตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพครู 
 

2. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนา 
- สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการอบรมนำมาใช้ได้จริงในสถานศึกษา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ 

และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดการเรียนการสอน แบบ Online 
- ใช้นวัตกรรมท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
 

3. ท่านจะนำความรู้จากการพัฒนาไปพัฒนาการสอน หรือพัฒนางานของท่านอย่างไร 
- สร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ Active Learning ท่ีทันสมัย สอดคล้องการพัฒนาประเทศ 
Thailand 4.0 และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียน ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
- นำมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ให้นักเรียนเรียนอย่างมีคุณภาพ 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

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

 (นางกานดา  เข่ือนเพ็ชร) 
ตำแหน่ง ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...........................................  
  

ลงชื่อ........................................................................ 
(นายกิตติ  ปานมี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง 


