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นางสาวณฐิพัทธ  อูปทอง 

ตาํแหนง ครู อัตราจางวิกฤต 

โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รชัมังคลาภิเษก 

อําเภอเมืองลําปาง   จังหวัดลําปาง 
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สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คํานํา 
 

         กระทรวงศึกษาธิการ  มุงเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการ

ประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถรูจุดเดน  จุดดอยของ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของของ

หนวยงานและของตนเองอยางแทจริง   

         ทั้งนี้  ครูจึงตองมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดหองเรียนที่มีคุณภาพ (Individual  

Development  Planning  :  IDP)เพื่อเปนการพัฒนาที่สนองตอบความตองการแตละบุคคลสนองความสนใจ

ในรูปแบบวิธีการพัฒนาก็จะสงผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติหนาที่ที่มีประสิทธิภาพตอไปและเปนการพัฒนาท่ี

ตอเนื่องจนทําใหการปฏิบัติหนาที่มีความสมบูรณมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  อัน

นําไปสูการพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางแทจริงสามารถตรวจสอบได  

และพัฒนาสูความเปนวิชาชีพตอไป 

 

 

 

 

 

 
นางสาวณฐิพัทธ  อูปทอง 

ตําแหนง ครูอัตราจางวิกฤต 

 

 

 



 

แผนพฒันาตนเองของขาราชการครู 

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

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ชื่อ  นางสาวณฐิพัทธ   ชื่อสกุล  อูปทอง 

ตําแหนง  ครู    วิทยฐานะ  - 

วุฒิการศกึษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 ปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา คุรุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษาฯ 

 ปรญิญาโท หรือเทียบเทา วิชาเอก....................................................... 

 ปรญิญาเอก หรือเทียบเทา วิชาเอก..........................................................................................  

 อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมลําปาง ลาํพูน      

     - วัน / เดือน / ป ที่เริ่มมาปฎิบัติงานสอนโรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  1  มีนาคม  2563 

- ปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

สถานที่ทํางาน 

 โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกตาํบล บานเอ้ือม อําเภอ เมอืงลําปาง จังหวัด ลําปาง  

สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลาํพนู 
 

2.  ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ 

  1.2 ขอมูลการปฏิบัติหนาที่ 

           1.2.1  ปฏิบัติการสอนตลอดปการศึกษา 2564 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น 
จํานวน

คน 

จํานวนช่ัวโมง 

/ สัปดาห 

ภาคเรียนที่ 1/2564 

1 ส  21101   สังคม ม.1 21 3 

2 ส 21103 ประวัติศาสตร ม.1 21 1 

3 ส  23101   สังคม ม.3 24 3 

4 ส 23103 ประวัติศาสตร ม.3 24 1 

5 ส  32101 สังคม ม.5 20 2 



 

ตาราง 1.2.3 ปฏิบัติหนาท่ีครูท่ีปรึกษา 

ช้ัน / หอง 
จํานวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 
ชาย(คน) หญิง (คน) 

มัธยมศึกษาปที่ 3/1 12 12 24 

 

 

 

6 - กิจกรรมตอตานทุจริต ม.1  ม.1 21 1 

7 - กิจกรรมตอตานทุจริต ม.3  ม.3 24 1 

8 - กิจกรรมชุมนุม/สังคม ม.1-6 - 1 

9 - กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม วิถีพุทธ ม.1 – ม.6  ม.1-6 - 1 

10 - กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ม.1-6 - 1 

11 - กิจกรรมสวนพฤกษ ม.1-6 - 1 

12 - กิจกรรมอาชีพโปงหลวง ม.1-6 - 1 

13 - ติว O-net ม.6  ม.6 - 1 

รวม  18   

ภาคเรียนที่ 2/2564 

1 ส  21102   สังคม ม.1 21 3 

2 ส 21104 ประวัติศาสตร ม.1 21 1 

3 ส  23102   สังคม ม.3 24 3 

4 ส 23104 ประวัติศาสตร ม.3 24 1 

5 ส  32102 สังคม ม.5 20 2 

6 - กิจกรรมตอตานทุจริต ม.1  ม.1 21 1 

7 - กิจกรรมตอตานทุจริต ม.3  ม.3 24 1 

8 - กิจกรรมชุมนุม/สังคม ม.1-6 - 1 

9 - กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม วิถีพุทธ ม.1 – ม.6  ม.1-6 - 1 

10 - กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ม.1-6 - 1 

11 - กิจกรรมสวนพฤกษ ม.1-6 - 1 

12 - กิจกรรมอาชีพโปงหลวง ม.1-6 - 1 

13 - ติว O-net ม.6  ม.6 - 1 

รวม รวม 18 

2 



1.2.4 งานพิเศษในโรงเรียน ไดแก 

  1.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา  

   2.  งานนโยบายและแผนงาน 

  3.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   4.  การจัดทําบัญชีการเงิน 

  5.  การจัดทํารายงานทางการเงนิ และงบการเงนิ 

  6.  การจัดทําและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  7.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 

4. ประวัติการเขารบัการอบรมในปการศึกษาที่ผานมา 

ที ่ ชื่อหลักสูตรการอบรม ชวงวันที่ในการอบรม จํานวนช่ัวโมง หนวยงานที่จัด 

1 หลักสูตร Google Meet สําหรับการ

ประชุมและการจัดการเรยีนการสอน

ออนไลนในศตวรรษที่ 21 

26 มิถุนายน 2564 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลําปาง – ลําพูน 

 

สวนที่ 2 ความตองการในการพัฒนา 

 การประยุกตการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค  Active Learning 

 2.1 การพัฒนางาน 

  2.1.1 ประเด็นการพัฒนา 

  เพื่อนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยการจัดการเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยการประยุกตการจัดกระบวนการเรียนรูดวยเทคนิค  Active 

Learning ไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรยีนใหมีสมถรรนะสําคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

  2.1.2 เหตุผลและความจําเปน 

  คาดหวังวาจะไดนําความรูที่ไดจากการอบรมหลักสูตรนี้นํามาจัดการเรียนการสอนสังคม

ศึกษาฯ ดวย  การประยุกตการจัดกระบวนการเรียนรูดวยเทคนิค Active Learning เกิดประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไว และจัดหองเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ผูเรียนมี

ความสุขในการเรียนรู และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมตามศักยภาพ

ของแตละบุคคล 

  2.1.3 วัตถุประสงคในการพฒันา 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู 

ACTIVE LEARNING 

  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง แผนที่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 



  2.1.4 เปาหมายในการพัฒนา 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู 

ACTIVE LEARNING 

  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง แผนที่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

  2.1.5 กระบวนการพัฒนา 

  ดําเนินการในชวงภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 

  2.1.6 วิธีการตรวจสอบและประเมินผล 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู 

ACTIVE LEARNING 

  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง แผนที่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

  2.1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรู 

ACTIVE LEARNING 

  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง แผนที่เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

  3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 การพัฒนาตนเอง 

 2.2.1 สมรรถะ/ ความสามารถ 

การพัฒนาตนเองมีผลที่คาดวาจะไดรับจากการวางแผนการพัฒนาตนเอง  2ดาน  คือ  ดานสมรรถนะ

หลัก  และสมรรถนะประจําสายงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  คือ 

ดานสมรรถนะหลัก  มีการพฒันาตนเองใน  4ดาน  คือ 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์  ไดแก 

1.1  ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 

1.2  ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.3  ผลการปฏิบัติงาน 

2. การบริการท่ีดี  ไดแก 

2.1  ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ 

2.2  ความสามารถในการใหบริการ 

 

 



3.  การพัฒนาตนเอง  ไดแก 

3.1  ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 

3.2  ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

3.3  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู 

3.4  ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.5  ความสามารถในการประมวลความรูและนาํความรูไปใช 

4.  การทํางานเปนทีม  ไดแก 

4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเปนทีม 

4.2   ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ดานสมรรถนะประจําสายงาน  มีการพัฒนาตนเองใน  5 ดาน  คือ 

1. การจัดการเรียนรู 

1.1  ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร 

1.2 ความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน 

1.3 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.4 ความสามารถในการใชและพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัด      

การเรียนรู 

1.5 ความสามารถในการวัด  และประเมินผลการเรียนรู 

2.   การพัฒนาผูเรียน 

 2.1   ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรม  จรยิธรรม 

 2.2   ความสามารถในการพัฒนาทักษะชวีิต  สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 2.3   ความสามารถในการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 

 2.4   ความสามารถในการปลุกฝงความเปนไทย 

 2.5   ความสามารถในการจัดระบบดูแลและชวยเหลือผูเรียน 

    3.  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 3.1   ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู 

 3.2   ความสามารถในการจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารฯ 

 3.3   ความสามารถในการกํากับดูแลชั้นเรยีน 

4. การวิเคราะห สังเคราะห  และการวิจัย 

 4.1 ความสามารถในการวิเคราะห 

 4.2 ความสามารถในการสังเคราะห 

 4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ 

 4.4   ความสามารถในการวิจัย 

 



 

5.   การสรางความรวมมือกับชุมชน 

 5.1  ความสามารถในการนาํชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมสถานศกึษา 

 5.2  ความสามารถในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

นอกจากนี้  จะตองมีการพัฒนาดานคุณลักษณะที่จําเปนในการพัฒนาวิชาชีพ  คือ  ดานวินัย  

คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชพี  ไดแก 

 1. การมีวินัย 

 2. การประพฤติ  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

 3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 

 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

 

 2.2.2เหตุผลและความจําเปน 

  สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ 

และคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร“สมรรถนะ” เปนสิ่งท่ีแยกกลุม

คนที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเดน กับกลุมคนที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานทั่วไปออกจากกัน นั่นคือ 

คนทํางานที่เดียวกัน จบจากสถาบันเดียวกัน เรียนเกงเหมือนกัน มีความรู ความสามารถใกลเคียงกัน แตมี

สมรรถนะหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมตางกัน ทําใหแสดงพฤติกรรมในการทํางานไมเหมือนกัน สุดทายผล

การทํางานก็ออกมาแตกตางกัน นั่นคือ คนหนึ่งอาจทํางานไดผลงานในระดับปานกลาง แตอีกคนหนึ่งมี

สมรรถนะเหมาะสมกับการทํางานในองคกรนั้น หรือมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานในตําแหนงนั้น ก็จะทํางาน

ไดผลงานท่ีโดดเดนกวาและยังสงผลตอความกาวหนาในหนาท่ีราชการของแตละบุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเปน

ที่ขาราชการครูจะตองพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยางสม่ําเสมอ  

 

 2.2.3วิธีการและรูปแบบการพฒันา 

  พัฒนาตนเองตามสมรรถนะ 2 ดาน  คือ  ดานสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจําสายงาน 

อยางตั้งใจและมุงมั่น 

 

 2.2.4ระยะเวลาการพัฒนา 

  ปการศึกษา 2565 ตลอดปการศึกษา 

 

  

 

 



 

2.2.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงปจจุบัน  

 1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู 

  ไดจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนอยางเต็มที่เต็มความสามารถ นักเรียนเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดไวมีพฤติกรรมที่

สอดคลองกับคุณลักษณะ 8 ประการ, อาน คิดและวิเคราะห และเกิดสมรรถนะที่สําคัญแกผูเรยีน 
 

 2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 

  จากการเขารับการอบรมการพัฒนาวิชาการ จากหนวยงานของรัฐท่ีใหการอบรม ทําใหเราได

นํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน เชน การสรางสื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม การนํา

เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการจัดการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน รวมท้ังการวัดการ

ประเมินผลของนักเรียน 
  

 3.  ผลที่เกิดกับผูเรียน 

 การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ฝก

นําไปใช โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ทั้งนี้ยัง

สามารถนําไปบูรณาการกับเนือ้หาสาระอื่น ๆ หรือในชีวิตประจําวันของนักเรียนอื่นทั้งทางตรงและทางออมได  
  

 4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

  จากการประสบการณในการจดัการเรียนการสอน และการเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาทั้ง

ทางดานวิชาการหรือตนเองนั้น สามารถนําความรูในสวนน้ันมาใชในสถานศึกษาได อาทิเชน การทาํหลักสูตร

กลุมสาระ หลกัสูตรสถานศึกษา การบริหารและการจัดการงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งผลจากการปฏิบัติ

ดังกลาวสามารถสะทอนไปยังสถานศึกษาไดโดยตรง 

 5.  ผลที่เกิดกับชุมชน 

  สถานศึกษามีสวนรวมกับชุมชน ในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดปการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่

เก่ียวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เชน ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  ประเพณีลอย

กระทง  ประเพณีสงกรานต  การทอดผาปา  ทอดกฐิน  เปนตน ตลอดจนกิจกรรมที่เปนประโยชน กิจกรรมวัน

สําคัญ  ไดแก  กิจกรรมวันแม กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  จนทําใหเกิดความรวมมือ  ความเขาใจที่ดี

ตอกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและทองถ่ินนอกจากนี้โรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมการประชุม

ผูปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและ

เพื่อหาแนวทางในการรวมพัฒนาโรงเรียนท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและพัฒนาทางวิชาการใหเปนไปในทาง

ทิศทางเดียวกัน 

         
 


