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แผนพัฒนาตนเอง 

(Individual Development Plan: ID PLAN) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

นายอภินันท์  สุขโสม 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

ปีการศึกษา  2565 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา   อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน  
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการคร ู
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN) 

---------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)     อภินันท์      ชื่อสกุล    สุขโสม 
ต าแหน่ง    ครู   วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
วุฒิการศึกษา   คบ.    
  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอกฟิสิกส์ 
  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก...................................................................................... 
  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก.......................................................................................... 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 
เข้ารับราชการวันที่ 20 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน  
จ.แม่ฮ่องสอน 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1    ส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         กระทรวงศึกษาธิการ 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน   15   ปี   9   เดือน 
เงินเดือน  อันดับ   คศ.2   อัตราเงินเดือน  34,740  บาท 
สถานที่ท างาน   โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  ต าบลแม่ตืน    อ าเภอล้ี   จังหวัดล าพูน   รหัสไปรษณีย์  51110 
 

งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
1.กลุ่มสาระท่ีสอน  วิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   รายวิชาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี รหัสวิชา ว23103     
จ านวน  3  คาบ / สัปดาห์ 
2.กลุ่มสาระท่ีสอน   วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  รายวิชาฟิสิกส์ 1    รหัสวิชา ว31206  จ านวน  3  
คาบ / สัปดาห์ 
3.กลุ่มสาระท่ีสอน   วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  รายวิชาโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ 3    
รหัสวิชา  ว32263  จ านวน   2  คาบ / สัปดาห์ 
4.กลุ่มสาระท่ีสอน   วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา  ว32208  จ านวน   3  
คาบ / สัปดาห์ 
5.กลุ่มสาระท่ีสอน   วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  รายวิชาฟิสิกส์ 5    รหัสวิชา  ว33210  จ านวน   3  
คาบ / สัปดาห์ 
6.กลุ่มสาระท่ีสอน   วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  รายวิชา    วิทยาศาสตร์กายภาพรหัสวิชา  ว33101  
จ านวน   2  คาบ / สัปดาห์ 
7.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  1 คาบ / สัปดาห์ 
8.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน   1  คาบ / 
สัปดาห์ 
9.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1  จ านวน   1  คาบ / สัปดาห ์
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งานที่ได้รับมอบหมาย 
1.  ปฏิบัติหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน 
2.  ปฏิบัติหน้าท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาของคณะกรรมสภานักเรียน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
4.  ปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
5.  ปฏิบัติหน้าท่ีโครงการโรงเรียนสีขาว   
6.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามค าส่ังของโรงเรียน 
 
ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลัง  2 ปี) 
1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 และโครงสร้างรายวิชาท่ีท าการสอน ท่ีมีการ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้อง   
 1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาฟิสิกส์ 
 1.3 มีแนวทางในการบริหารจัดการช้ันเรียนและจัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีเหมาะสมและช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของนกัเรียน 
 1.4 มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลเบ้ืองต้น และมี
ความหลากหลายในการประเมินอย่างรอบด้าน ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมไปถึงสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 1.5 มีการแก้ปัญหาในช้ันเรียนด้วยกระบวนการวจัิยในช้ันเรียน เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาด
ทักษะการค านวณในการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้เทคนิคขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์  

1.6 มีส่ือการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนส าหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนไว้สืบค้น
เพิ่มเติม เช่น เอกสารประกอบการเรียน ส่ือสไลด์ คลิปวิดีโอ และเว็บไซต์รายวิชาฟิสิกส์รวมถึงวิทยาศาสตร์ 
 
2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
 2.1 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรม
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู ้ 
 2.2 มีกิจกรรมบูรณาการเนื้อหาในห้องเรียนกับกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนได้จัดขึ้นหรือเข้าร่วมซึ่งเป็น
การถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆ ในห้องเรียน   
 2.3 มีกิจกรรมค่ายค่ายวิทยาศาสตร์ ทัศนะศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัปดาห์วิทยาศาสตร์  เพื่อเป็น
การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2.4 ครูมีความเข้าใจในการน ากระบวนการ PLC เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเป็น 0 ลดลง 
 3.2 นักเรียนมีระดับทักษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนก าหนดไว้ 
 3.3 นักเรียนมีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านท่ีเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนก าหนดไว้ 
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 3.4 นักเรียนมีช้ินงาน/ผลงาน ท่ีสะท้อนความคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
การประเมินค่าและความคิดสร้างสรรค์ช้ันงาน โดยใช้ความรู้และเนื้อหาทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ 
 3.5 นักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งท่ี  69 ระดับสหวิทยาเขตล าพูน  ในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน 

3.6  นักเรียนได้รับรางวัลระดับรองชนะเลิศ เหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  69 ระดับสหวิทยาเขตล าพูน  ในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท 3D 
 3.7 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในงาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี  69  ระดับประเทศ เขตภาคเหนือ  ณ  จังหวัดสุโขทัย ในการแข่งขันเครื่องบิน
พลังยางประเภทบินนาน 
 3.8 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีครูได้รวบรวมและแนะน าให้ได้อย่างถูกต้อง  

3.9 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังส้ันต้านภัยยาเสพติดระดับอาชีวศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนปลายครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน   จังหวัดล าพูน 
4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
 4.1  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากภายนอกเกี่ยวกับการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) 
 4.2 มีบรรยากาศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
 4.3 มีระบบการท างานท่ีเป็นทีม และมีแนวทางการท างานท่ีเป็นขั้นตอนชัดเจน 
 4.4 มีแนวทางด้านเอกสารและเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อขอมีและเล่ือนวิทยฐานะของครู 
5.  ผลที่เกิดกับชุมชน 
 5.1 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
 5.2 มีกิจกรรมทางสังคมในด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
 5.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาได้ 
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รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 
 

อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
 

1 
สมรรถนะหลัก 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
1. ความสามารถในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ผลการปฏบิัติงาน 

 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active 
Learning) ร่วมกับการใช้สื่อการสอน และแหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยี ท่ีครูได้สร้างและรวบรวมข้ึน 
มาประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 
17 พ.ค. 
2565 

 
31 มี.ค.
2566 

 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 
   มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติ มีสื่อการเรียนรู้
และแนวทางการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย และท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
โดยมีนักเรียนมีผลการเรียนเป็น 0, ร 
และ มส.ลดลง 

2 การบริการที่ดี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเพ่ือนครูในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
หลักสูตรสถานศึกษา 
   ให้ค าแนะน า ร่วมการจัดท าปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพ่ือจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง ปีพุทธศักราช 
2565 

 
17 พ.ค. 
2565 

 
31 มี.ค.
2566 

 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 
และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และความรู้เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง
เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงข้ึน 

4 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
พัฒนาวิชาชีพครู 
    ให้ค าแนะน า ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
พัฒนาตนเองเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครู 
และการลงทะเบียนหลักสูตร ส าหรับการพัฒนา
ตนเอง 

 
3 

การพัฒนาตนเอง 
1. ความสามารถในการวิเคราะห์
ตนเอง 
 
 
2. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร 
 
3. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาความรู้ 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ 
5. ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

 
  ใช้แบบประเมินสมรรถนะครูข้ันพ้ืนฐานประเมิน
ตนเอง และให้เพ่ือนครูหรือผู้บงัคับบัญชาประเมิน
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือดูว่า ต้องพัฒนา
ตนเองในสมรรถนะใด 
  ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยในการอธิบายความรู้ 
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และน าสู่การสอน 
  ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการแสดงหา
ความรู้จากอินเตอร์เน็ต   
  ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อการ
เรียนรู้ และมีสารสนเทศที่เป็นระบบส าหรับการ
เตรียมกิจกรรมการเรียนรู ้
  ฝึกฝนการออกข้อสอบจากตัวแบบที่ดี และ
ศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากผลงานวิจัย หนังสือการวัดผลและ
ประเมินผลและสืบค้นความรูจ้ากอินเตอร์เน็ต 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 

 
สถาบันคุรุพัฒนา 

 
คุรุสภา 

 
   ครูรู้ว่า ตนเองต้องได้รับการพัฒนา
ในสมรรถนะใดที่สุด และเข้ารับการ
พัฒนาได้ตรงกับความต้องการ และ
ได้ฝึกความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและแสวงหาความรู้  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู ้

5 
5 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
4 การท างานเป็นทีม 

1. ความสามารถในการวางแผนเพ่ือ
การปฏิบัติงานเป็นทีม 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

  
     ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานเป็นทีม มีการ
วางแผนงานร่วมกันก่อนปฏิบัติงาน และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่มาจาก
ความคิดเห็นของทุกคน  และเปิดโอกาสให้บุคคล
ในทีมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ
ความคิดเห็น 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 
    ครูมีความสามารถในการวางแผน
เพ่ือปฏิบัติงานเป็นทีม และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
และรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนครู
มากข้ึน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกัน 

 
5 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
การจัดการเรียนรู้ 
1. ความสามารถในการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความสามารถในเน้ือหาสาระที่
สอน 

 
   
   ศึกษาเอกสารความรู้เก่ียวกับการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร เข้าอบรมกับหน่วยงานที่จัดการ
ประชุมการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาจากการ
บรรยายของวิทยากรของ สพฐ./โรงเรียน ในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แล้วน าเขียน
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้และจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียน สื่อการ
เรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผล พร้อม
เครื่องมือต่างๆ 
  ศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือ
คู่มือฟิสิกส์และจากสื่อ/อินเทอร์เนตในและ 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 
 
   ครูเข้าใจการจัดท าหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หลักสูตร
สถานศึกษา และการน าหลักสูตรไป
จัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   ครูมีความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ร่วมกับการน า
สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ และ 6 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
3. ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4. ความสามารถในการใช้และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 
5. ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
 

ต่างประเทศ และเทคนิควิธีการสอนของผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ด้านการสอน โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 
   ฝึกการใช้เทคโนโลยี เพ่ือรองรับในการใชส้ื่อ
การเรียนรู้  สร้างและพัฒนานวัตกรรมส าหรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้  ปรับปรงุแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน  
   ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้และฝึกการออกแบบ
เครื่องมือ เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและเน้ือหา 

รวดเร็วย่ิงข้ึน ตลอดจนสามารถ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

 
6 

การพัฒนาผู้เรียน 
1. การปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน 
 
 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการคิด 
วิเคราะห์ผู้เรียน 
3. การส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการ 

 
   จัดกิจกรรมส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเน่ือง ผ่านกิจกรรมโฮมรูม แนะแนว  การ
อบรมให้ความรู้หน้าเสาธง กิจกรรมประชุม  
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ผ่านสถานการณ์หรือค าถามท่ีครูสร้างข้ึน 
และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกให้นักเรียนอธิบายการ
คิดน้ันอย่างเป็นข้ันตอน และจัดกิจกรรมที่สง่เสริม

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 
    นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้จัก
หน้าท่ีของตนเอง และการปฏิบัติตัว
ที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของ
โรงเรียน   
    นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างและมี
ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มีความสามารถในการ7 



9 
 

 

อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เช่น 
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น 
 

ให้เหตุผล  การสื่อสารน าเสนอและมี
ความคิดสร้างสรรค ์

7 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

  ด าเนินการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้อบอุ่น 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง 
แต่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันไว้ จัด
ประสบการณ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
ข่าวสารประจ าวัน เหตุการณ์ที่ส าคัญๆ แล้วน ามา
เชื่อมโยงกับฟิสิกส์สูช่ีวิตประจ าวัน จัดป้ายนิเทศ 
หรือเอกสารให้ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับการเรียนรู้  
  จัดท าเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน เช่น สมุด
บันทึกคะแนน สมุดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ประวัตินักเรียน ให้เป็นปัจจุบันและ
สามารถน ามาใช้ประกอบการวางแผนในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 
  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารการคัด
กรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เอกสารการเย่ียมบ้าน
นักเรียน เอกสารการจัดประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย และน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนด้านพฤติกรรม ด้านการเรียน เป็นต้น 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา     ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน  ส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน  
    นอกจากน้ีครูมีรูปแบบในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ 
มีข้ันตอน มีเอกสารงานธุรการในชั้น
เรียนที่เป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี 

8 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
8 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ

วิจัยในชั้นเรียน 
1. ความสามารถในการวิเคราะห์ 
2. ความสามารถในการสังเคราะห ์
3. ความสามารถในการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการ 
4. ความสามารถในการวิจัย 

  ศึกษาเอกสารและค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน รูปแบบการวิจัยต่างๆ ที่จะ
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และวิเคราะห์
สังเคราะห์ บันทึกหลงัแผนการจัดการเรียนรู้ใน
ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ 
ด้านพฤติกรรม และด้านอื่นๆ ที่ส าคัญของ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหา
ฟิสิกส์ได้ตามท่ีจุดประสงค์การเรียนรู้ก าหนดไว้ 
แล้วน ามาเขียนเป็นรายงานเชิงวิชาการ 
เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
การศึกษา   

ตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
 

    ครูมีความสามารถในการท าวิจัย
ในชั้นเรียน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลจากบันทึกหลงัจาก
การจัดการเรียนรู้  และศึกษาค้นคว้า
หาวิธีในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
จากน้ันสามารถน ามาเขียนรายงาน
ทางวิชาการได้ 

9 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
1. ความสามารถในการน าชุมชนมามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
 
 
 
 
2. ความสามารถในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

 
  ด าเนินการประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่าย
และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายของผู้บริหาร
และการปฏิบัติของผู้ปกครองในการร่วมกันพัฒนา
นักเรียน กับทางโรงเรียน  
    
   เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การท าพิธีในวัน
ส าคัญของประเทศ วันส าคัญทางศาสนา งาน
ประเพณี  งานศพ ฯลฯ 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี
การศึกษา 

 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 

  
   โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน และช่วยเหลือเอื้อเฟ้ือซึ่ง
กันและกัน   
   ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน 

9 
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อันดับ 
ความส าคัญ 

สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 
ระยะเวลาในการพัฒนา 

การขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
10 ความประพฤติ วินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1. การมีวินัย 
 
 
 
2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 
 
3. การด ารงชีพอย่างเหมาะสม 
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

 
    
   เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรม   เช่น ท าบุญตักบาตร  น านักเรียนร่วม
กิจกรรมที่วัดในวันส าคัญทางศาสนา  
 
   ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนและเพ่ือนครู เช่น การแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และสุภาพเรียบร้อย ใช้ค าพูดที่
สุภาพ สร้างสรรค์ ไม่บิดเบือนไปจากความจริง 
   เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพ เช่น กิจกรรมวันครู  กิจกรรมวันไหว้คร ู
การประชุม สัมมนาท่ีจัดโดยองค์กรวิชาชีพครู 
เช่น คุรุสภา  คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เป็นต้น    นอกจากน้ียังเป็นแบบอย่างให้เพ่ือนครู
ได้วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และน า
ผลการการจัดการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ผ่านกระบวนการ PLC     
   ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต พร้อมทั้งน าความรู้น้ีไปอบรม ถ่ายทอดให้กับ

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

 
 
    ครูเป็นผู้มีวินัยในการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ปกครอง  
    ครูมีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพครู
ร่วมกิจกรรมส าคัญที่ส่งเสริมความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ
และเข้าร่วมการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพเป็นประจ าอย่าง
ต่อเน่ือง  

10 
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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 


