
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถรูจุดเดน จุดดอยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของ
หนวยงาน และของตนเองอยางแทจริง  

ท้ังนี้ ครูจึงตองมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดหองเรียนท่ีมีคุณภาพ (Individual 
Development Planning : ID Plan) เพ่ือเปนการพัฒนาท่ีสนองตอบความตองการแตละบุคคล สนองความ
สนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะสงผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีประสิทธิภาพตอไป และ เปนการ
พัฒนาท่ีตอเนื่องจนทําใหการปฏิบัติหนาท่ีมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
อันนําไปสูการพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางแทจริงสามารถตรวจสอบได 
และพัฒนาสูความเปนวิชาชีพตอไป  
 
 
 
 

        อัมพร  วรรณแกว 
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาตนเองของขาราชการครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) 

ปการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------- 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  
ช่ือ     นางอัมพร  วรรณแกว 
ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขท่ี     1284(ส) 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร  
สถาบันการศึกษา   สถาบันราชภัฎลําปาง   
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน   
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได   โรงเรียนแมตืนวิทยา   ต.แมตืน    อ.ลี้   จ.ลําพูน   
รหัสไปรษณีย 51120   มือถือ 089 557 3331  
เขารับราชการ  วันท่ี 3  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2548     ณ  โรงเรียนบานหวยแกว  อ.ภูกามยาว  จ.พะเยา 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1  
อายุราชการจนถึงปจจุบัน    15   ป  
เงินเดือน  อันดับ  ค.ศ.3  อัตราเงินเดือน  38,130  บาท  
สถานท่ีทํางาน   โรงเรียนแมตืนวิทยา   ต.แมตืน  อ.ลี้   จ.ลําพูน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. สถานศึกษา / หนวยงาน   

: โรงเรียนแมตืนวิทยา   ต.แมตืน  อ.ลี้   จ.ลําพูน   

งานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ (ปการศึกษา 2565) 

ปการศึกษา 
ภาค
เรียน 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ัน/

ระดับช้ัน 

จํานวน 
ช่ัวโมงสอน 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 
2565 1 งานปกผาดวยมือ ม.1 6 

การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.2 2 
การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.3 2 
งานธุรกิจ ม.3 2 
คอมพิวเตอรในงานสํานักงาน 1 ม.4 3 
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ม.5 3 
การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.6 4 
กิจกรรมยุวกาชาด ม.1-3 1 

รวม 23 
รวมท้ังสิ้น  23 คาบ / สัปดาห  (คาบละ 50 นาที) 

2565 2 วิทยาการคํานวณ ม.2 2 

วิทยาการคํานวณ ม.3 2 

งานนําเสนอดวยคอมพิวเตอร ม.4 3 

โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล ม.5 3 

วิทยาการคํานวณ ม.5 4 

วิทยาการคํานวณ ม.6 4 

โครงานอาชีพ ม.6 4 

โปรแกรมกราฟฟก ม.6 1 

วิทยาการคํานวณ ม.2 2 

กิจกรรมยุวกาชาด ม.1-3 1 
รวม 24 

รวมท้ังสิ้น  24 คาบ / สัปดาห  (คาบละ 50 นาที) 
 

 

 

 

 



งานท่ีไดรับมอบหมาย (ปการศึกษา 2565) 

1. ครูท่ีปรึกษานักรีเยนชั้นมัธยมปท่ี 1/2 

2. ครูผูนํายุวกาชาด ระดับ ม.1-3 

3. ครูเวรประจําวันพุธ 

4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา    

6. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7. เจาหนาท่ีบัญชี 

8. งานนโยบายและแผนงาน 

9. งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10.  งานพัฒนาระบบขอมูลเครือขายและสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเอง 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 

ดานท่ี 1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู 

มีมาก ปานกลาง มีนอย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีสอน    
2. วิธสีอน ถายทอดความรูเชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เปาหมาย
การเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการ
เรียนรูของผูเรียน 

   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรยีนรู    
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช ประเมิน และแนวทาง
การเรียนรูในแตละเนื้อหา 

   

5. พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
สังคม นโยบายการศึกษา จุดมุงหมายการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร 

   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองตอความ
หลากหลายของผูเรียน 

   

7. ทฤษฎีการเรียนรู และจิตวิทยาการเรียนรู    
8. การใชเทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู    
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู    

 

ดานท่ี 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ทําไดดี พอใช ไมคอยได 
1. การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร    
2. การออกแบบหนวยการเรียนรู    
3. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู    
4. กลยุทธในการจัดการเรียนรู    
5. การสรางและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหลงเรียนรู 

   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองตอความ
หลากหลายของผูเรียน 

   

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู    



ดานท่ี 3 ความเปนครู 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเปนครู 

สูงมาก ปานกลาง 
ยังตอง

ปรับปรุง 
1. ยึดม่ัน ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุมเทเพ่ือการเรียนรูของ
ผูเรียน 

   

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน
ท้ังกาย วาจา และจิตใจ ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพ ศรัทธา และ
นาเชื่อถือท้ังใน และนอกสถานศึกษา 

   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู    
4. มีวินัยและการรักษาวินัย    
5. เปนบุคคลแหงการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

   

6. ปฏิบัติตนโดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช    
7. มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง    

 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพของผูเรียนในสถานศึกษาตามจุดเนนของ สพฐ. 

รายการศักยภาพผูเรียนตามจุดเนน 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง 
ยังตอง

ปรับปรุง 
1. ดานอานออก อานคลอง เขียนได เขียนคลอง    
2. ดานคิดเลขเปน คิดเลขคลอง    
3. ดานการคิดข้ันพ้ืนฐาน    
4. ดานการคิดข้ันสงู    
5. ดานการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย    
6. ดานการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
7. ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู    
8. ดานการแสวงหาความรูดวยตนเอง    
9. ดานใฝเรียนรู    
10. ดานใฝด ี    
11. ดานทักษะชีวิต    
12. ดานอยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการศึกษาและการทํางาน    

 

 

 



ตอนท่ี 3 ผลการประเมินศาสตรการสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

รายการศักยภาพผูเรียนตามจุดเนน 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง 
ยังตอง

ปรับปรุง 
1. การสอนในศตวรรษท่ี 21    
2. การแกปญหาผูเรียน    
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู    
4. การจัดการชั้นเรียน    
5. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ 

   

6. การพัฒนาหลักสูตร    
7. สะเต็มศึกษา (STEM Education)    
8. การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู    
10. การออกแบบการเรียนรู    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๓ 

แผนการพัฒนาตนเอง 

 

1. อันดับความสําคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ 

1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

1.2 การบริการท่ีดี 

1.3 การพัฒนาตนเอง 

1.4 การทํางานเปนทีม 

1.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 

2.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

2.2 การพัฒนาผูเรียน 

2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

2.5 ภาวะผูนําคร ู

2.6 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน เพ่ือการจัดการเรียนรู 

 

(ใหใสหมายเลขเรียงตามลําดับความสําคัญของสมรรถนะท่ีจะพัฒนา) 

(11) การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (ดานสมรรถนะหลัก) 

(5) การบริการท่ีดี (ดานสมรรถนะหลัก) 

(1) การพัฒนาตนเอง (ดานสมรรถนะหลัก) 

(9) การทํางานเปนทีม (ดานสมรรถนะหลัก) 

(7) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ดานสมรรถนะหลัก) 

(2) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (สมรรถนะประจําสายงาน) 

(4) การพัฒนาผูเรียน (สมรรถนะประจําสายงาน) 

(6) การบริหารจัดการชั้นเรียน (สมรรถนะประจําสายงาน) 

(3) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน (สมรรถนะประจําสายงาน) 

(8) ภาวะผูนําครู (สมรรถนะประจําสายงาน) 

(10) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู (สมรรถนะประจําสาย

งาน) 

 

 

 



2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

- ใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 

- เขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน 

- การศึกษาความรูดวยตนเอง สอบถามผูรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 

เริ่มตน 16 พฤษภาคม 2565 – 15  พฤษภาคม  2566 

4. การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

- การเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 

- เขารวมการอบรม ประชุม สัมมนา 

- การศึกษาดูงาน 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1 ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

ดานความรู : ไดพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ เพ่ิมเติมความรูเก่ียวกับรายวิชาท่ีสอน และเก่ียวกับ

กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC มากยิ่งข้ึน 

ดานทักษะ : มีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน เชน ทักษะดานการสอน การจัดกิจกรรม การพัฒนา

นวัตกรรม ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยี เปนตน 

5.2 ผลการนําไปใชในการพัฒนางาน 

นําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาคุณภาพดานผูเรียน และดานสังคม อีกท้ังนํามาพัฒนางานแนะแนวในทุก ๆ ดาน 

5.3 การสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC 

รวมกับคณะครูในโรงเรียนดําเนินการสรางชุมชนแหงการเรียนรู ในรูปแบบ Model Teacher และ 

Buddy Teacher 

 

 

 

    

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

       (นางอัมพร  วรรณแกว) 

                ผูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 





รายละเอียดการพัฒนาตนเอง ดานสมรรถนะ 

 

อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

1 การพัฒนาตนเอง 
(ดานสมรรถนะหลัก) 
- การศึกษา คนควา หาความรู 
ดวยการเขาประชุมทางวิชาการ 
อบรม สัมมนา หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
- การรวบรวมและประมวล
ความรูในการพัฒนาองคกรและ
วิชาชีพ 
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดานวิชาการในหมูเพ่ือนรวมงาน 
 

1. เขารวมประชุม/อบรมทางวิชาการปละ 20 ชั่วโมง 
ตามคําสั่งของโรงเรียนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สมัครเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
กลุมสาระท่ีรับผิดชอบ เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนางาน
ดานวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน 
นําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานใหมีคุณภาพ มี
การศึกษาและประมวลความรูรวมท้ังเทคโนโลยีใหม ๆ 
อยางเปนระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนครูและเขา
รวมกิจกรรมทางวิชาการ 
2. การติดตาม ตรวจบันทึกการประชุม และการนํา
ความรูไปใช 
3. การประเมิน ศึกษาจากเอกสารหลักฐานและบันทึก
ตาง ๆ เกียรติบัตรและภาพถาย 
 

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

มีแนวทางการพัฒนา
ตนเองท่ีถูกตอง ทัน
ตอความกาวหนาทาง
วิชาการ 

2 การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู 
(สมรรถนะประจําสายงาน) 

1. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคํานวณของโรงเรียน 
ออกแบบการเรียนรู โดยการปรับประยกุตให
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ทองถ่ินและ
เหมาะสมกับผูเรียน 

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

หลักสูตรท่ีเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรยีน
แมตืนวิทยา พรอมท้ัง
การจัดการเรียนรูท่ี



อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

2. มีกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิชา
อยางหลากหลาย สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
3. เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพ่ีเลี้ยงและให
คําปรึกษาดานการออกแบบหนวยการเรียนรู 
4. นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาใหมี
คุณภาพสูงข้ึน 
  

15 
พฤษภาคม 

2566 

เหมาะสมกับการ
พัฒนาผูเรียน 
 
 

3 การวิเคราะห สังเคราะห และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
(สมรรถนะประจําสายงาน) 

1. ใชกระบวนการวิจัยหรือดําเนินการวิจัยเพ่ือแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ี
สงผลตอคุณภาพผูเรียนไดเต็มศักยภาพ  
2. นําผลการแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนหรือผลการวิจัยไปใช  
3. เผยแพรผลการวิจัยและใหคําปรึกษา  
4. วางแผนและดําเนินการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสงเสริมผูเรียน  
5. สรางสื่อ นวัตกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก การ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน  
6. สงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ชวยเหลือ
ผูเรียนในแกไขพฤติกรรม อารมณ สังคม เกิดการ
เรียนรู ทักษะชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน  

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

- นักเรียนไดรับการ
แกปญหาไดอยาง
ถูกตองและเกิดผลดี
ตอนักเรียนท้ัดานการ
เรียนและพฤติกรรม
การเรียนรู 
-มีการพัฒนางานท่ีมี
ระบบถูกตอง 



อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

7. สังเกตพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนและติดตาม เพ่ือ
เปนการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

4 การพัฒนาผูเรียน (สมรรถนะ
ประจาํสายงาน) 

1. วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน  
3. มีกิจกรรมท่ีสรางสรรคและหลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน  
4.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีใหเหมาะสม กับผูเรียน  
5. มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  ติดตามผูเรียนท้ัง
ในดานการเรียน และพฤติกรรม  
6. นําผลการสังเกต  มาพัฒนาผูเรียนทางดานการ
เรียน การพัฒนาทักษะชีวิต ตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
  

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

- นักเรียนไดรับการ
แกปญหาไดอยาง
ถูกตองและเกิดผลดี
ตอนักเรียนท้ังดาน
การเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนรู 
ตามระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 

5 การบริการท่ีดี (ดานสมรรถนะ
หลัก) 

1. ศึกษาปญหาและความตองการจําเปนของนักเรยีน
และครูในการพัฒนาการเรียนรูโดยผานระบบบริการ 
2. การปฎิบัติ สํารวจปญหา ความตองการจําเปนใน
การพัฒนาการเรียนรู เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหตรง
กับผูเรียน 
3. การติดตาม ติดตามการจัดสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู และสัมภาษณผูท่ีรับบริการ 

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

แนวปฏิบัติดาน
เอกสาร หลักฐาน
ทางการศึกษาท่ี
ถูกตอง 



อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

4. การประเมิน วัดผลความรูและใชแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

6 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
(สมรรถนะประจําสายงาน) 

1. จัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับผูเรียนและธรรมชาติวิชา เพ่ือใหนักเรียน
ไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้น
เรียนหรือประจําวิชาอยางเปนระบบ ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน  
3. ใชสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน 
ท้ังในดานการเรียน และพฤติกรรม ใหความชวยเหลือ
นักเรียนท่ีขาดแคลน  ตามความเหมาะสม  
 

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

1. บรรยากาศชั้น
เรียนท่ีดีมีผลตอการ
เรียนรู 
2 .เอกสารสารสนเทศ
ประจําชั้นเรียนมีครบ 

7 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู (ดานสมรรถนะหลัก) 

ศึกษากฎระเบียบ ขอบังคับดานวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมของครู และพยายามยึดถือปฏิบัติอยาง
ถูกตองเครงครัดมาตลอด จึงสงผลใหตลอดระยะเวลา
ของการเปนครูไมเคยมีประวัติ ถูกลงโทษและไมมี
ความผิดทางวินัยแตอยางใด ตลอดจนไมเคยถูกติเตือน
จากผูบังคับบัญชาดังปรากฏในประวัติการรับราชการ 
ปฏิบัติตนเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยได
ประพฤติท้ังกาย วาจา และใจท่ีแสดงออกถึงความ

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

เปนแบบอยางท่ีดี 
และเพ่ือการรักษา
ผลประโยชนของทาง
ราชการ 



อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

เคารพในกฎ กติกา มารยาท ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม 
จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม ยึดม่ันในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและแบบแผนอันดีงาม
ของสังคม มาปฏิบัติงานตรงตอเวลา ไมเพิกเฉย หรือ
ละท้ิงหนาท่ีของตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบ ขอบงัคับ และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสงัคม 
 

8 ภาวะผูนําคร ู
(สมรรถนะประจาสายงาน) 

ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมีวินัยในตนเองโดยการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของขาราชการครูอยางเครงครัด 
เชน มาปฏิบัติราชการกอนเวลาและกลับหลังเวลา
ราชการ รับผิดชอบหนาท่ีดานการสอนและงานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ รวมท้ังรับผิดชอบ
ในดานสวนตัวเปนอยางดี ขาพเจาไดวางแผนการใช
เวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังตอตนเองและตองาน
ของทางราชการอยูตลอดเวลา ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาอยางเต็มกาลังความสามารถ ดวยความ
เอาใจใสระมัดระวังโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
แบบแผนธรรมเนียมแนวปฏิบัติตาง ๆ ของทาง
ราชการเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลดีแกทางราชการ ไม

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

การเปนตัวอยางท่ีดีใน
การทํางาน การเรียนรู
การเปนผูนําและผู
ตามท่ีดี 



อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

แสวงหาผลประโยชนใด ๆ จากนักเรียน คณะครู 
เพ่ือนรวมงานรวมท้ังหนวยงาน ไมนาทรัพยสินของ
ทางราชการมาเปนของสวนตัวหรือนาไปใชประโยชน
สวนตัว ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน ไมเอาเปรียบ หรือคด
โกงผูอ่ืนหรือสวนรวม ยึดหลักเหตุและผล ระเบียบ
แบบแผนละกฎหมายเปนเกณฑ ใหขอมูลท่ีเปนจริง 
ยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
 

9 การทํางานเปนทีม 
(ดานสมรรถนะหลัก) 

1. วางแผนสรางเครือขายท้ังในและนอกโรงเรียน 
2. รวมกลุมกับเพ่ือนครูเขารวมกระบวนการชุมชน
แหงการเรียนรู PLC 
3. การติดตาม การเยี่ยมชั้นเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
4. การประเมิน แบบบันทึกการวางแผน การสงัเกต
การสอนและรายงานผลการสรางเครือขาย 
 

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

ไดรับการนิเทศ 
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ชวย
สงเสริมใหเกิดการ
ทํางานเปนทีมของ
คณะครู 

10 การสรางความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการ
เรียนรู (สมรรถนะประจําสาย
งาน) 

1. ศึกษาเปาหมายการจัดการศึกษา หลักสูตร ระบบ
การเรียนการสอน จิตวิทยาการนําชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรยีน 
2. การปฏิบัติ การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครอง
และการติดตามผลการเรียนของนักเรียนซ่ึงอยูในการ

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

ความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูปกครองและผูนําใน
ชุมชน 



อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

ดูแลของผูปกครอง รายงานผลการเรียนใหผูปกครอง
ทราบ เรียนเชิญผูปกครองเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
โรงเรียนจัดข้ึน ตามความเหมาะสม สรางความรวมมือ
กับสหวิชาชีพ เชน รพ.สต.แมตืน สถานีตํารวจ เปนตน 
3. การติดตาม การสังเกต สัมภาษณและศึกษาผลการ
เรียนของนักเรียน 
4. การประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูปกครอง เครือขายผูปกครอง  และกรรมการ
สถานศึกษา  
 

15 
พฤษภาคม 

2566 

11 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
(ดานสมรรถนะหลัก 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี หลักการเก่ียวกับนวัตกรรม
ทางการศึกษา วางแผนพัฒนานวัตกรรมในรายวิชาท่ี
ทาการสอน 
2. การปฏิบัติ วิเคราะหปญหาและความตองการ
จําเปน วิเคราะหผูเรียน จัดทําโครงการพัฒนาการ
เรียนรู พัฒนาหลักสูตรและสาระการเรียนรู คิดคน
นวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน 
3.การติดตาม ตรวจสอบผลงานตนเอง ตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู 
4. การประเมิน ประเมินคุณภาพผูเรียน 

16 
พฤษภาคม 

2565 
– 

15 
พฤษภาคม 

2566 

- โรงเรียนแมตืนวิทยา 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
ลําปาง ลําพูน 
 

1. ผลงานจากการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนมีความ
ถูกตอง เหมาะสมตาม
หลักการ 
2. ไดรับการนิเทศ 
ติดตามผลการปฏิบัติ
จากหนวยงานตาง ๆ 
ทาใหเกิดการเรงรัด
การปฏิบัติงานให



อันดับ 
ความ 
สําคัญ 

สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
ระยะเวลาใน
การพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก

หนวยงาน 

ประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

เปนไปตามเวลาท่ี
กําหนดไว 
3. เกิดการทํางานเปน
ทีมมากข้ึน 



ประวัติการเขารับการพัฒนา (ในรอบปการศึกษา 2564 ท่ีผานมา) 

ท่ี วันเดือนป เรื่อง สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด หลักฐาน 
1 17 

พฤษภาคม 
2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ
และครู หัวขอ "แนวทางการพัฒนาการ
เรียนออนไลนละการสอนความปลอดภัย
บนโลกอินเตอรเน็ตดวยการเรียนเชิงรุก" 

ออนไลน สพฐ. เกียรติบัตร 

2 18 
พฤษภาคม 

2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ
และครู หัวขอ "การสรางหองเรียน
ออนไลน 1 และ การสรางหองเรียน
ออนไลน 2" 

ออนไลน สพฐ. เกียรติบัตร 

3 19 
พฤษภาคม 

2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ
และครู หัวขอ "เทคนิคการวิธีการสอน
แบบมีปฏิสัมพันธ และ หองเรียนออนไลน
โดยใชโครงงานเปนฐาน" 

ออนไลน สพฐ. เกียรติบัตร 

4 20 
พฤษภาคม 

2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ
และครู หัวขอ "การจัดกิจกรรมการเรียน
ออนไลนตามแนวคิดเกมมิฟเคชัน่ และ 
การวัดและประเมินสําหรับการเรียน
ออนไลน" 

ออนไลน สพฐ. เกียรติบัตร 

5 21 
พฤษภาคม 

2564 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติ
ใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ
และครู หัวขอ "การสงเสริมศักยภาพการ
เรียนรูดวยสื่อวิดีโอออนไลน และ 
หองเรียนกลับดานดวยวิดีโอแบบมี
ปฏิสัมพันธ" 

ออนไลน สพฐ. เกียรติบัตร 

6 19-20 
มิถุนายน 
2564 

การอบรมหลักเกณฑและวิธีการเลื่อน 
วิทยฐานะตามขอตกลงในการพัฒนางาน 
(PA:Performance Agreement) 

สพป. 
ลําพูน เขต 2 

สพป. 
ลําพูน เขต 2 

เกียรติบัตร 

7 1 สิงหาคม 
2564 

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามขอตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

ออนไลน สพม. 
กรุงเทพ 1 

เกียรติบัตร 



ท่ี วันเดือนป เรื่อง สถานท่ี หนวยงานท่ีจัด หลักฐาน 
8 5-6 

สิงหาคม 
2564 

การประชุมปฏิบัติการประสานแผนการ
บริหารจัดการเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาดวยรูปแบบออนไลน 

ออนไลน สพฐ. เกียรติบัตร 

9 7 สิงหาคม 
2564 

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยใช
การวัดและประเมินผลแนวใหม  

ออนไลน ศึกษาธิการ 
จังหวัดสตูล 

เกียรติบัตร 

10 14-15 
สิงหาคม 
2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ
การจดัการเรียนรูรูปแบบออนไลน 
สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ออนไลน สพฐ. เกียรติบัตร 

11 23  
กันยายน 
2564 

ประชุมเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 1 ชวย 3 

ออนไลน สพม. 
ลําปาง ลําพูน 

เกียรติบัตร 

12 29 สิงหาคม 
- 31 ตุลาคม  

2564 

อบรมหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู
ในอนาคต  (Education Reimagined : 
The Future of Learning)  จํานวน 3 
ชั่วโมง 

ออนไลน คุรุสภา เกียรติบัตร 

13 21-22  
ตุลาคม  
2564 

อบรมหลักสูตรวิทยาการขอมูล (Coding 
for Teacher Plus : C4T Plus - Data 
Science )  

ออนไลน สพม.ลําปาง 
ลําพูน รวมกับ 

สพฐ. 

เกียรติบัตร 

14 22  ตุลาคม  
2564 

อบรมหลักสูตรวิทยาการขอมูล (Coding 
for Teacher Plus : C4T Plus - Data 
Science ) รหัสหลักสูตร 64096   
จํานวน 16 ชัว่โมง 

ออนไลน สพฐ. รวมกับ 
สสวท. 

เกียรติบัตร 

15 21  
มกราคม 
2565 

อบรมหลักสูตรสงเสริมการเรียนรูหนาท่ี
พลเมืองดิจิดัล สําหรับครูประถมศึกษา  
รหัสหลักสูตร 64055  จํานวน 9 ชัว่โมง 

ออนไลน สพฐ. 
รวมกับ AIS 

เกียรติบัตร 

16 14 มีนาคม 
2565 

อบรมและผานการทดสอบการใชงาน
ระบบมาตรฐานดานความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform) 

ออนไลน กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร 

17 4 เมษายน 
2565 

โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือ
สรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนว
ทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต
สถานการณ Covid-19 ประจําป
งบประมาณ 2565 ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 

ออนไลน สมศ. เกียรติบัตร 

 



 

สวนที่ 2 ความตองการในการพัฒนา 

 

1. หลักสูตรใดที่ทานตองการพัฒนา 
1. การเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ระดับ

มัธยมศึกษา 
2. การเขียนโปรแกรมดวย Scratch  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ระดับ

มัธยมศึกษา 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 

2. เพราะเหตุใดทานจึงตองการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี ้
- เพื่อจะไดนําความรูท่ีไดไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยใชเทคโนโลยีและส่ือ

นวัตกรรมมาใชในกิจกรรมการเรียนรู  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 

3. ทานคาดหวังสิง่ใดจากการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
ดานความรู  
1 ดานการจัดการเรียนการสอน  

1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาหลักสูตร แลวใชเปน
ขอสนเทศในการจัดทาคําอธิบายรายวิชาท่ีขาพเจาปฏิบัติการสอน 

2. การจัดการเรียนรู 
2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรูใหเหมาะสม 
2.2 การจัดทําแผนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับการออกแบบ

หนวยการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตลอดจนวิธีการบันทึกหลังสอนให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

2.3 ประมวลความรูในประเด็นกลยุทธในการจัดการเรียนรู เพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ท่ีปฏิบัติการสอน 

3. การสรางและการพัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู คัดสรรและพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล ในการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยแบบประเมินท่ีหลากหลาย 
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 



ดานทักษะ 
1. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

1.1 ความรูการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู วิชาท่ี
ขาพเจาปฏิบัติการสอน ใหผูเรียนมีสวนรวมอยางสรางสรรคในการเรียนรู มีความปลอดภัยและมี
ความสุข ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิตและทักษะการทางาน 

1.2 ความรูการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
1.3 การจัดทาขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาวิชา อยางเปนระบบถูกตอง

และเปนปจจุบัน ตลอดจนใชขอมูลสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน 
ดานความเปนครู 
1. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1.1 การพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 ขอสนเทศในการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ ผานการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
4. ทานจะนําความรูจากหลกัสูตรไปพัฒนาการสอนของทานอยางไร 

1. นําองคความรูไปใชในการพัฒนาหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาการคํานวณ  และ การ
ออกแบบเทคโนโลยี  

2. นําองคความรูไปใชในการจัดทําและพัฒนาหนวยการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับคําอธิบาย 
รายวิชา  โดยจะไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรู ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดและ
ประเมินผลมาจากการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร มาเปนขอมูลสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 

3. นําองคความรูจากหลักสูตร มาใชในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ใหมีความรู ทักษะ 
คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามศักยภาพของผูเรียนตอไป 

4. นําความรูและทักษะท่ีไดรับการพัฒนาระหวางการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานจริงในหองเรียนของตนเอง 

5. นําองคความรูท่ีไดจากการพัฒนาตนเองในหลักสูตรมาเผยแพรและขยายผลใหกับ
เพื่อนครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนครูในโรงเรียน และเพื่อนครู
โรงเรียนอื่น ๆ  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


