
 

 

 
 
 

 
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการคร ู

(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 

นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์ 
ต าแหน่ง ครู  

 
 
 
 
 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา  อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตล าปาง ล าพนู 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



 

 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการคร ู
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ชื่อ  วราภรณ์  ชื่อสกุล   เหมยนรินทร์ 
ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ช านาญการ 
วุฒิการศึกษา  ศศ.บ. ศิลปะศาสตร์บัณฑิต 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก  ภาษาญี่ปุ่น 
  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก  บริหารการศึกษา 
O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก  -  
O  อื่น ๆ (โปรดระบุ)  - 
เข้ารับราชการวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  
ณ โรงเรียน  กุดดู่พิทยาคม สังกัด  สพม.19  
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน  8 ปี 11 เดือน 
เงินเดือน อันดับ คศ. 2  อัตราเงินเดือน  27,150 บาท 
สถานที่ท างาน 
1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน   โรงเรียนวงัเหนือวิทยา  (ขณะท่ีท าแผนพัฒนาตนเอง) 
2.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน   -   (หากมีการโอน/ย้าย) 
3.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน -  .(หากมีการโอน/ย้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

ท่ี 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง / 
สัปดาห์ 

ชั้น 

1 ภาษาต่างประเทศ ญ20203 ภาษาญี่ปุ่น1 3 ม.3 
2 ภาษาต่างประเทศ ญ30213 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 1 2 ม.4/6 
3 ภาษาต่างประเทศ ญ30207 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 3 ม.4/6 
4 ภาษาต่างประเทศ ญ30203 ภาษาญี่ปุ่น3 4 ม.5/5 
5 ภาษาต่างประเทศ ญ30209 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 3 3 ม.5/5 
6 ภาษาต่างประเทศ ญ30215 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 3 2 ม.5/5 
7   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2  
8   กิจกรรมชุมนุม 2  
9   กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น

ใหญ่ 
1 ม.2 

10   กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรม
เพื่อสังคม 

1 ม.5 

 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

- เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุน่ ช้ัน ม.3, ม.4, ม.5  
- งานสารบรรณวิชาการ  
- งานทะเบียนวัดผล 
- ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.5/5 

 
ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบัน  
1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาญี่ปุน่ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1.2 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
1.3 มีการแก้ปัญหาโดยการวิจัยในช้ันเรียน 
1.4 มีการแก้ปัญหาโดย PLC 
1.5 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 



 

 

1.6 นักเรียนสามารถท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7 นักเรียนได้รับการพฒันาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

  1.8 มีการรายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม ่าเสมอ 
2.  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
 2.1 มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้ส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ผลดี 
  2.2 การใช้ความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอยา่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  2.3 การน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรูไ้ด้ 
  2.4 การส่งเสริมการคิดท่ีเน้นผลคุณภาพท่ีตัวผู้เรียน 
  2.5 การน าวิธีการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหาพร้อมท้ังพัฒนางานอย่างครบวงจร 
3.  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้สูงขึ้น 
  3.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 

3.3 นักเรียนสามารถการอ่านออก เขียนได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  3.4 นักเรียนสามารถใช้ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นในการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.5 นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
4.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
 4.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
  4.2 มีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 
  4.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
  4.4 การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูท าให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ และเป็นไปตาม 
เวลาท่ีก าหนด 
  4.5 มีระบบการท างานเป็นทีมมากขึ้น 
  4.6 มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต้อง 
  4.7 การพัฒนางานมรีะบบถูกต้องและครบวงจร 
5.  ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
 5.1 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน 
  5.2 มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษารองรับการศึกษาบุตรหลานของชุมชน 
  5.3 มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับชุมชน ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง



 

 

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 
 

อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการ
สนับสนนุจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
4 1. สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1.1 ความสามารถในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ส่ือนวัตกรรมท่ีน่าสนใจท้ังทาง
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
 

17 พ.ค. 
2565 

31 มี.ค. 2566 โรงเรียน      ผู้เรียนให้สนใจ ต้ังใจ มี
ความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
ขึ้น มทัีกษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

9 2. การบริการที่ดี - ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน     เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 
เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอน 
 
 



 

 

5 3. การพัฒนาตนเอง 
3.1 ความสามารถในการ
วิเคราะห์ตนเอง 
3.2 ความสามารถในการใช้ 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
3.3 ความสามารถในการใช้ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหา
ความรู้ 
3.4 ความสามารถในการ
ติดตาม 
ความเคล่ือนไหวทางวิชาการ 
และวิชาชีพความสามารถใน 
การประมวลความรู้และการ 
น าความรู้ไปใช้ 

- เข้ารับการอบรม สัมมนาท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
อื่นๆ จัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานบุคลากรต้นแบบ
เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากร
ในโรงเรียน 
- ศึกษาเอกสาร ผลงานทาง 
วิชาการจากต ารา วารสาร 
สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน เป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการ 
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
ส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและโรงเรียน 

1 สมรรถนะประจ าสายงาน 
4. การจัดการเรียนรู้ 
4.1 ความสามารถในการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร 
4.2 ความสามารถในเนื้อหา

-เข้ารับการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน ศึกษาเอกสาร 
เกี่ยวกับหลักสูตร  
การออกแบบการเรียนรู้ การ
เขียนแผนการจัดประสบการณ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน เป็นผู้มีความสามารถในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี 
ความรู้เรื่องการเขียนแผนการ 
จัดประสบการณ์ การวัดผล 
ประเมินผล ตลอดจนการผลิต 



 

 

สาระท่ีสอน 
4.3 ความสามารถในการจัด
กระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.4 ความสามารถในการใช้และ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดการเรียนรู้ 
4.5 ความสามารถในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การวัดผล 
ประเมินผลเพื่อพัฒนาตนเอง 
- เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ผลิตส่ือ การใช้ส่ือประเภทICT 
ท่ีหน่วยงานจัดขึ้นทุกๆ ครั้ง 

ส่ือ การใช้ส่ือ ประเภท ICT 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับ 
ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

2 5. การพัฒนาผู้เรียน 
5.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
5.2 การส่งเสริมกิจกรรม
ความคิด 
วิเคราะห์ผู้เรียน 
5.3 การส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการ 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 
ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอโดยการ
อบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮม
รูม ส่งเสริมผู้เรียนตามความ
ถนัดและ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มีทักษะชีวิต เป็นท่ียอมรับของ 
สังคม 



 

 

3 6.การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 

- จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูล
ข่าวสารส าหรับการเรียนรู้ 
- จัดท าเอกสารงานธุรการในช้ัน
เรียนให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนมี 
ความสุขในการเรียนรู้  
ครูมีข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็น
ปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

6 7. การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัยในชั้นเรียน 
7.1 ความสามารถในการ
วิเคราะห์ 
7.2 ความสามารถในการ
สังเคราะห์ 
7.3 ความสามารถในการเขียน
เอกสารทางวิชาการ 
7.4 ความสามารถในการวิจัย 
 

- เข้ารับการอบรม พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดท าส่ือ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูและผู้เรียน 
- ศึกษาเอกสาร ต าราในการ
จัดท าเอกสารทางวิชาการ 
- ศึกษาผลงานตัวอย่างในการ
ท าผลงานทางวิชาการ 
- ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาตลอดจนพัฒนา
ผู้เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน - ครูมีความรู้ความสามารถใน 
การเขียนผลงานทางวิชาการ 
และวิจัย ในช้ันเรียนแบบง่าย 
ได้ 
- ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาท่ี
ถูกวิธีโดยครูท าการวิจัยในช้ัน 
เรียน 
- ครูมีการท าวิจัยในช้ันเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 



 

 

10 8. การสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน 
8.1 ความสามารถในการน า
ชุมชนมามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา 
8.2 ความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

- ด าเนินการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อช้ีแจงนโยบาย แนวทางการ 
จัดกิจกรรมขอสถานศึกษา 
- ขอความร่วมมือจากชุมชนบาง
โอกาส 
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุก 
ๆ ครั้งท้ังงานประเพณีและ
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน -ชุมชนให้ความร่วมมือใน 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษา 
จัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
- ชุมชนมีความพึงพอใจใน 
กิจกรรมท่ีผู้เรียน และ 
สถานศึกษาจัดขึ้น 

8 9. วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
9.1 การมีวินัย 
9.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
9.3 การด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม 
9.4 ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ 
 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

- เข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในการ 
ด ารงชีวิตโดยยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประพฤติปฏิบัติตนใน 
วิชาชีพโดยรักและศรัทธาใน
วิชาชีพของตนเอง โดยมี 
วินัยในตนเอง 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ  
มีความก้าวหน้าใน 
วิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 



 

 

  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ลงชื่อ............................................................................      ……………………………………………………………………… 
            (นางสาวราภรณ์  เหมยนรินทร์)        ……………………………………………………………………… 

     ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง      
                                           ลงชื่อ.......................................................................... 

                                                        (นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล) 
                     รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
           ลงชือ่ ............................................................................ 
 (นายด ารงค์  ตุลาสืบ) 
                                                                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา



 

 

ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา) 
 
ล าดับที่ เร่ือง หน่วยงาน จ านวน

ชั่วโมง 
หมายเหตุ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 เกียรติบัตร 

2 
การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital 
Literacy  

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค์ อุทัยธานี 

- เกียรติบัตร 

3 การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ศูนย์ฝึกอบรม Expert 
training  

- เกียรติบัตร 

4 การทดสอบ การอบรมการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ด้วย Google Classroom (ด้วย
ระบบออนไลน์) 

โรงเรียนพนัสพิทยา
คาร 

- เกียรติบัตร 

5 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล "การพัฒนาสถานศึกษาวิถี
ใหม่ สู่การศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" ในรูปแบบ
ประชุมทางไกล 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดล าปางและศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- เกียรติบัตร 

6 การอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance 
Agreement : PA) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

6 เกียรติบัตร 

7 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๕ 

- เกียรติบัตร 



 

 

8 เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน กศน.จังหวัด
มุกดาหาร 

- เกียรติบัตร 

9 การเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์ NAN2 
CONTENT CENTER เรื่อง 
Communicative Language Teaching 
(CLT) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษประถมศึกษาน่าน 
เขต ๒ 

- เกียรติบัตร 

10 การวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร (Thai for Communication) 
ด้วยระบบออนไลน์  

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสงเคราะห์ 1 
(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)  

- เกียรติบัตร 

11 การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
หลักสูตรการสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย 
Google meet  

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็น
เลิศส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 4 

- เกียรติบัตร 

12 การทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์เรื่อง 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google 
Applications  

โรงเรียนสามพราน
วิทยา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 9 

- เกียรติบัตร 

13 English is easy “general Knowledge 
Quiz” 

Ramrachpittayakom 
School  

- เกียรติบัตร 

 
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา 
 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
- การผลิตส่ือการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา 
- การจัดการเรียนการสอบแบบ Stem Education นวัตกรรมบูรณาการการจัดการเรียน การสอน เน้น
ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

 2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Stem education มีความเข้าใจ 

ในเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และพัฒนาเทคนิคการสอน ส่ือการสอน เครื่องมือต่าง ๆ  
ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับผู้เรียน 
 



 

 

 3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
- สามารถน าเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ท่ีทันสมัยจากวิทยากรไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ให้ได้รับ 

ความรู้มากยิ่งขึ้น 
- สามารถน าความรู้ท่ีได้มาจัดการเรียนการสอนในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
- น าความรู้กระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
- น าเทคนิคการผลิตส่ือมาจัดท าให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีสอนได้อย่างหลากหลาย 

 


