
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 

คำนำ 

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
ให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วน
ราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ฉะนั้นก่อนจะเลือกหลักสูตร
คูปอง ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

 
 

นายอุรุพงษ์  วิทยาพูน 
เมษายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู 
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล 
 

ชื่อ ( นาย / นาง / นางสาว)........อุรุพงษ์..................ชื่อสกุล..........วิทยาพูน.................................... 
ตำแหน่ง..................คร.ู.......................................วิทยฐานะ...............ชำนาญการ............................... 
วุฒิการศึกษา........ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต....................................................................................................... 
  ปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า วิชาเอก.......วิทยาศาสตร(์เคมี)............................... 
  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก........การศึกษา (วิทยาศาสตรศ์ึกษา)............................. 
O  ปรญิญาเอก หรือเทยีบเทา่ วิชาเอก.......................................................................................... 
O  อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 
เข้ารับราชการวันที่........10........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. .....2547....ณ โรงเรียน.....โคกสลุงวิทยา......สังกัด
......สพท.ลพ.2..................................................................................................................... 
อายุราชการจนถึงปัจจุบนั............18..............ป.ี..........1............เดือน 
เงินเดือน อันดับ คศ......2.............. อัตราเงินเดือน.......39,010.........บาท 
สถานทีท่ำงาน 
1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน....โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง  ลำพูน 
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................(ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง) 
2.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................(หากมีการโอน/ยา้ย) 
3.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .(หากมีการโอน/ยา้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งานในหน้าทีท่ีร่ับผิดชอบ (ปีการศึกษา 2564) 
ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา วิชา คาบ / 

สัปดาห ์
ชั้น (ห้อง/กลุ่ม) รวมชั่วโมง/

สัปดาห ์
ว21103 วิทยาศาสตร์ 1  6 ม.1/1-ม.1/2 5 ชั่วโมง  
ว31227 เคมี 1 3 ม.4/1 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
ว31265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1 2 ม.4/1 1 ชั่วโมง 40 นาที 
ว32229 เคมี 3 3 ม.5/1 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
ว32103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 4 ม.5/1-ม.5/2 3 ชั่วโมง 20 นาท ี
ว33231 เคมี 5 3 ม.6/1 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
 กิจกรรมแนะแนว 1 ม.5/1 50 นาท ี
 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 ม.ปลาย 50 นาท ี
 กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 1 ม.5/1 50 นาท ี
 
ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา วิชา คาบ / 
สัปดาห ์

ชั้น (ห้อง/กลุ่ม) รวมชั่วโมง/
สัปดาห ์

ว21103 วิทยาศาสตร์ 2  6 ม.1/1-ม.1/2 5 ชั่วโมง  
ว31227 เคมี 2 3 ม.4/1 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
ว31265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2 2 ม.4/1 1 ชั่วโมง 40 นาที 
ว32229 เคมี 4 3 ม.5/1 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
ว33108 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2 4 ม.6/1-ม.6/2 3 ชั่วโมง 20 นาท ี
ว33231 เคมี 6 3 ม.6/1 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
 กิจกรรมแนะแนว 1 ม.5/1 50 นาท ี
 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 ม.ปลาย 50 นาท ี
 กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 1 ม.5/1 50 นาท ี
 
งานที่ได้รบัมอบหมาย 
1.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  หัวหนา้งานพัสด ุ
3.  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
4.  ครทูี่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 



 

 

5.  หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  ผู้กำกบันักศึกษาวิชาทหาร 
7.  หัวหน้าเวรประจำวันอังคาร 
8.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียน และผู้บังคับบัญชา 
 
ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  
            (ย้อนหลัง  5 ปี) 
1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู ้

1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ อย่างถูกต้อง 
 1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัติกิจกรรม (Active Learning) โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร ์
 1.3 มีแนวทางในการบริหารจัดการช้ันเรียนและจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน และมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
 1.4 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีคณุภาพ ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลเบื้องต้น และมี
ความหลากหลายในการประเมินอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และด้าน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์รวมไปถึงสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 1.5 มีการแก้ปญัหาในชั้นเรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยเน้นปัญหาที่พบเจอจากการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ หรือปัญหาจากการเรียนรู้ของนักเรียน 
 1.6 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนสำหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ และให้
นักเรียนไว้สืบค้นเพ่ิมเติม เช่น เอกสารประกอบการเรียน สือ่สไลด์ คลิปวิดีโอ  และนำเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเข้ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา  วิเคราะห์หลักสตูร  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์  และนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์ให้กับนกัเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน  ชิ้นงาน 
แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่  ดา้นความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสตปิัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพฒันาการที่ดี มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจดักิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้เพื่อจะได้
ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 

 
 



 

 

2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมวีินัยในตนเอง

โดยใช้สื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีเป็นสื่อในการพัฒนานักเรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ใช้ความคิด 
และการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นกัเรียนร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์แบบออนไลน ์

นอกจากนีค้รูมีความรู้ความเข้าใจในการนำกระบวนการ PLC เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

3.  ผลที่เกิดกบัผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำสื่อ-นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ICT) มาใช้ประกอบการเรียนการสอน มีการสร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้นักเรยีนได้เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยใน ตนเอง มี
สัมมาคารวะมมีารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีทักษะในวิชาชีพต่าง ๆ  และการมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์  ได้ศึกษาจากการฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองและส่งผลต่อกาดำเนินชีวิตในภายหน้าบนพื้นฐานคุณธรรม 
นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
 
4.  ผลที่เกิดกบัสถานศึกษา 
            จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยทุธ์ในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทศิทางในการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียนและครูมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนนิงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  ดังมี
ผลงานเป็นที่ปรากฏ  ดังนี ้ พัฒนานักเรียนเข้าแข่งขันงานทักษะทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอทุกปี  ซึ่งมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ การดูแลนักเรยีนโดยการเย่ียมบ้านนักเรียนในความดูแล และให้คำแนะนำในด้านต่างๆให้แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ของครูทีม่ีต่อ
นักเรียนในด้านการจัด การดูแลด้านพฤติกรรม  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านกิริยา มารยาท  ความมีวินัยใน
ตนเอง ความรับผิดชอบ 
 
5.  ผลที่เกิดกบัชุมชน 

สถานศึกษามีสว่นร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกบัวัฒนธรรมประเพณี และพธิีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  
ประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น  การใหค้วามร่วมมือกับชุมชนด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนทำ
ให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น  
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่



 

 

ละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคาร
สถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนที่ 1 ผลการประเมนิตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ. 

ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู ้

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน ✓   
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเน้ือหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พ้ืนฐาน การปรับพื้นฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ✓   
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการ
เรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

✓   

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับหลักสูตร 

✓   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของ
ผู้เรียน 

 ✓  

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู ้ ✓   
8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้ ✓   
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  ✓  
 
 
 ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ทำได้ด ี พอใช ้ ไม่ค่อยได้ทำ 
1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ✓   
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ ✓   
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ ✓   
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  ✓   
5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู ้

 ✓  

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  ✓  
 
 



 

 

ด้านที่ 3  ความเป็นคร ู
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเปน็คร ู

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓   
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนเปน็แบบอย่างที่ดแีก่ผู้เรียน                 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเช่ือถือ
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

✓   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ✓   
4. มีวินัยและการรักษาวินัย ✓   
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

✓   

6. ปฏิบัติตนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ✓   
7. มีทัศนคติทีด่ีต่อบ้านเมือง ✓   
 
 
 

       ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
 

รายการศักยภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ 
ระดับศักยภาพ 

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



 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมนิศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบนัคุรพุัฒนา 
 

รายการศักยภาพของผูเ้รียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก 
 

ปานกลาง 
 

ยังต้อง
ปรับปรุง 

1. การสอนในศตวรรษที่ 21  ✓  
2. การแก้ปัญหาผู้เรียน ✓   
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้  ✓  
4. การจัดการช้ันเรียน ✓   
5. การวิจัย  ✓  
6. การพัฒนาหลักสูตร  ✓  
7. สะเต็มศึกษา (STEM Education)   ✓ 
8. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้  ✓  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้  ✓  
10. การออกแบบการเรียนรู ้  ✓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
1. อันดับความสำคญั/สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 (ให้ใส่หมายเลขเรียงลำดับความสำคัญของสมรรถนะที่จะพฒันา) 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (ด้านสมรรถนะหลัก) 
(9) การบริการที่ดี(ด้านสมรรถนะหลัก) 
(4) การพัฒนาตนเอง (ด้านสมรรถนะหลัก) 
(8) การทำงานเป็นทีม (ด้านสมรรถนะหลัก) 
(3) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้(สมรรถนะประจำสายงาน) 
(5) การพัฒนาผู้เรียน (สมรรถนะประจำสายงาน) 
(6) การบริหารจัดการชัน้เรียน (สมรรถนะประจำสายงาน) 
(2) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (สมรรถนะประจำสายงาน) 
(10) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้(สมรรถนะประจำสายงาน) 
(11) ภาวะผู้นำครู(สมรรถนะประจำสายงาน) 
(7) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู(ด้านสมรรถนะหลัก) 

2. วิธีการ / รปูแบบการพัฒนา 
 ศึกษาหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และหลักสตูรออนไลน์ เกี่ยวกับการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 เริ่มต้น 17 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 
 

4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณส่วนบุคคล 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 5.1 ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง 
 ด้านความรู ้
 มีแนวทาง และความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้
ผ่านแอพลิเคชั่นต่าง ๆ สามารถบูรณาการกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และทำให้นักเรยีนเห็นถึงความสำคัญว่า 
ทำไมจึงต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีสื่อที่
ทันสมัย และทำให้นักเรยีนมคีวามสนใจในการเรียนรู้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน และเพิ่มการเรียนรู้
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ประวัติการเข้ารับการพัฒนา  
 
ท่ี เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน 

ปี 
จ านวน สถานที่จัด 

ปีการศึกษา 2564 
1 การอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ ตลาดนัดการ
เรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม 
หลักสูตรท่ี 1,2,3,4,5,6,8,9 

กระทรวงศึกษาธิการ 6 ส.ค.-10 
ก.ย. 2564 

-  
ออนไลน์ 

2 รับรางวลัระดบัดีเดน่การประกวดผล
การด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ(BEST 

PRACTICE) สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ตามโครงการขับเคล่ือนแกนน า
สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

17 ก.ย. 
2564 

1วัน น ำเสนอออนไลน์ 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ออนไลน์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14-15 
ส.ค.  
2564 

2  
Training  Online 

4 การอบรมออนไลน์โครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินต าแหน่งการเล่ือน
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE  
AGREEMENT) 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1 

1 ส.ค. 
2564 

1 ออนไลน ์

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การบูรณาการศาสตร์พระราชา
กับการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ
แนวใหม่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและ
ประเด็นท้าทายของครูสู่ข้อตกลง

ห้อง I-ROOM 
(ZOOM) สถาบันไอ
เวิลด์ เมือง  สุโขทัย 

31 ก.ค. 
2564 

1   ออนไลน์ผ่าน
ระบบ ZOOM 
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ท่ี เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน 
ปี 

จ านวน สถานที่จัด 

กับผู้อ านวยการ 
6 โครงการ Good  Food  For All 

กินดี-อยู่ดี การอบรมเกี่ยวกับ
อาหารท่ีลดการเบียดเบียน
สุขภาพจากพืช (cruelty-
free,plant-based) ครั้งท่ี 2 

สพฐ.,บริษัท คะตะ
ลิสต์ จ ากัด 

17 ก.ค. 
2564 

1 ออนไลน ์

7 อบรมโครงการค่ายเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิต
ปัญหา 2 ประจ าปี 2564 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง  ล าพูน 

13 ส.ค. 
2564 

1  
ออนไลน์รูปแบบ 
zoom cloud  
meeting  

8 
 

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar การจดัการเรยีนการสอน
ยุคปกตใิหม่: มุมมองของผูบ้รหิาร 
นกัวชิาการ และครใูนหวัขอ้แนว
ทางการพฒันาการเรยีนการสอน
ออนไลน์และการสอนความ
ปลอดภยับนโลกอนิเทอรเ์นตดว้ย
การเรยีนเชงิรุก 

สพฐ. หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยัสิง่ประดษิฐแ์ละ
นวตักรรมการศกึษาคณะ
ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

17 พ.ค. 
2564 

1 
 

ออนไลน์ OBEC 
2021 Webinar 

9 
 

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar การจดัการเรยีนการสอน
ยุคปกตใิหม่: มุมมองของผูบ้รหิาร 
นกัวชิาการ และครใูนหวัขอ้เทคนิค
และวธิกีารสอนออนไลน์แบบมี
ปฏสิมัพนัธแ์ละหอ้งเรยีนออนไลน์
โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

สพฐ. หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยัสิง่ประดษิฐแ์ละ
นวตักรรมการศกึษาคณะ
ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

19 พ.ค. 
2564 

1 
 

ออนไลน์ OBEC 
2021 Webinar 

10 
 

อบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar การจดัการเรยีนการสอน
ยุคปกตใิหม่: มุมมองของผูบ้รหิาร 
นกัวชิาการ และครใูนหวัขอ้การ
สรา้งหอ้งเรยีนออนไลน์1และการ
สรา้งหอ้งเรยีนออนไลน์2 

สพฐ. หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยัสิง่ประดษิฐแ์ละ
นวตักรรมการศกึษาคณะ
ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

18 พ.ค. 
2564 

1 
 

ออนไลน์ OBEC 
2021 Webinar 

11 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 
Webinar การจดัการเรยีนการสอน
ยุคปกตใิหม่: มุมมองของผูบ้รหิาร 
นกัวชิาการ และครใูนหวัขอ้การ
ส่งเสรมิศกัยภาพการเรยีนรูด้ว้ยสื่อ
วดีโีอออนไลน์และหอ้งเรยีนกลบั

สพฐ. หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยัสิง่ประดษิฐแ์ละ
นวตักรรมการศกึษาคณะ
ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

21 พ.ค. 
2564 

1 
 

ออนไลน์ OBEC 
2021 Webinar 
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ท่ี เร่ือง หน่วยงานที่จัด วัน เดือน 
ปี 

จ านวน สถานที่จัด 

ดา้นดว้ยวดีโีอแบบมปีฏสิมัพนัธ ์
12 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 

Webinar การจดัการเรยีนการสอน
ยุคปกตใิหม่: มุมมองของผูบ้รหิาร 
นกัวชิาการ และครใูนหวัขอ้การจดั
กจิกรรมการเรยีนออนไลน์ตาม
แนวคดิเกมฟิิเคชนัและการวดัและ
ประเมนิส าหรบัการเรยีนออนไลน์ 

สพฐ. หน่วยปฏบิตักิาร
วจิยัสิง่ประดษิฐแ์ละ
นวตักรรมการศกึษาคณะ
ครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

20 พ.ค. 
2564 

1 
 

ออนไลน์ OBEC 
2021 Webinar 

13 ครทูีป่รกึษานกัเรยีนไดร้บัรางวลัรอง
ชนะเลศิอนัดบัที ่1 ประเภททมี 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอื
ระดบัอาชวีศกึษาการประกวดสื่อ
สรา้งสรรคต์้านภยัยาเสพตดิ
ประจ าปี  2564 

ส านกังานศกึษาธกิาร
จงัหวดัล าพนู 

24 ส.ค.
2564 

1 ส านกังานศกึษาธกิาร
จงัหวดัล าพนู 

14 ไดป้ระพฤตปิฏบิตัตินตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูสมควร
ยงยอ่งเป็น ครมูธัยมศกึษาจงัหวดั
ล าพนูด ีศรหีรภุิญชยั ของสมาคม
โรงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัล าพนู
ประเภท ขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาดเีด่นประจ าปี
การศกึษา 2563 

โรงเรยีนส่วนบุญโย
อุปถมัป์ จ.ล าพนู 

25 ม.ีค.
2563 

- สมาคมโรงเรยีน
มธัยมศกึษาจงัหวดั
ล าพนู 
โรงเรยีนส่วนบุญโย
อุปถมัป์ จ.ล าพนู 

15 การอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันา
ทกัษะดา้นดจิทิลัมุ่งสู่อาชพี
นกัวทิยาศาสตรข์อ้มลู หลกัสตูร
Microfoft  Data  Science  ครัง้ที ่2  
ปีงบประมาณ 2565 

ศนูยพ์ฒันาศกัยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลศิ
(HCEC)  

12-13 ม.ค.
2565 

10 
ชัว่โมง 

โรงเรยีนเวยีงเจดยี์
วทิยา  รว่มกบั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา
มธัยมศกึษาล าปาง
ล าพนู 

16 ศกึษาดงูานศนูยเ์รยีนรูห้ลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง บ้านจ ารญู   

โรงเรยีนแม่ตนืวทิยา 1 เม.ย.
2565 

1 ศนูยเ์รยีนรูห้ลกั 
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง บ้านจ ารญู  
จ.จนัทบุร ี
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ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา 
1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 

หลักสูตรท่ีต้องการเข้ารับการพัฒนาตนเองมีดังนี ้
หลักสูตร 1.อบรม stem ทางฟิสิกส์ 
 2.การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ 
 3.การอมรมด้านดาราศาสตร์ 
 4.เทคนิคการวัดและประเมินผล  
 

2. เพราะเหตุใดท่านต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
เหตุผลท่ีต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรอบรม เพราะการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ แบบ Active 
Learning และกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันที่เน้นให้
นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่าการฟังจากการบรรยายของครู ซึ่งจะท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้
ลึกซึ้ง และสามารถเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาอื่นในวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาได้ และท่ีส าคัญท าให้นักเรียนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ของฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการน าส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเข้าถึงนักเรียนได้ง่าย นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีต้องการและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 

หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาในการเรื่องของการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านส่ือและเทคโนโลยีเข้า
มาร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง ส าหรับครูฟิสิกส์ในยุค 4.0 จึงคาดหวังว่า ครูจะมีความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) มากยิ่งขึ้นและน ามาปรับประยุกต์ใช้กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้ นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้โปรแกรมทางฟิสิกส์หรือ
วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ  หรือแอพลิเคชันท่ีสามารถน ามาใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ใน
การเรียนวิชาฟิสิกส์  ท าให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของวิชาฟิสิกส์
มากยิ่งขึ้นไป รวมทั้งการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
หลังจากได้เข้ารับการพัฒนา  คาดว่าจะน าความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์ว่า ความรู้ในส่วนใดบ้างท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้บ้าง แล้ววางแผนการ
จัดการเรียนรู้  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและธรรมชาติวิชา  สร้างและจัดท า
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แล้วน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับ ความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสียของส่ือการเรียนรู้ และน าผลมา
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น  จากนั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ปฏิบัติให้กับเพื่อนครูท่ีสนใจท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เขียนรายงานการใช้ส่ือการเรียนรู้เสนอฝ่าย
บริหาร  ต่อไป 
 

ลงช่ือ.............................................................. 
                        (นายอภินันท์  สุขโสม) 
                          ผู้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง 


