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ส่วนที่ 1 ข้อมูลงานบุคคล 
 
1. ชื่อ-สกุล  นายธรรมธัช ป๋าวงศ์   
2. วัน เดือน ปี เกิด วันท่ี 12 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2526   อายุ  38  ปี    
3. สถานศึกษา  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน    11 หมู่ 4 ต าบล เวียงกาหลง อ าเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด 
เชียงราย  

รหัสไปรษณีย์  57260  
5. ต าแหน่งปัจจุบัน   ต าแหน่ง ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
6. โทรศัพท์เคลื่อนที่   080-8490239  E – mail : turmmathut@gmail.com 
7. ประวัติการศึกษา 
     ตารางที่   1     แสดงประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โทสาขา ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

คบ. นาฏศิลป์/ภาษาไทย พ.ศ.2550 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร 

8. ประวัติการรับราชการ   
     ตารางที่   2     แสดงประวัติการรับราชการ 

วัน-เดือน-ป ี ต าแหน่ง สอนชั้น/
ระดับ 

สถานที่ท างาน 

 9 ธันวาคม  2558 ครูผู้ช่วย ม.1 -ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. 
แม่ฮ่องสอน 

 9 ตุลาคม  2560 ครู ค.ศ.
1 

ม.1 -ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. 
แม่ฮ่องสอน 

3 พฤศจิกายน 
2563 

ครู ค.ศ.
1 

ม.1 -ม.6 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม.ล าปาง ล าพูน 

 
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ 
 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ต้ังแต่บรรจุเข้ารับราชการ  ได้รับการฝึกอบรมทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านศิลปะส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา ท าให้ตนมีความช านาญการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็กได้ผล
เป็นอย่างดี และมีความสามารถพิเศษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
    1. มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิขาชีพ
และสังคม 
  1.1 การครองตน (มีคุณธรรม) จริยธรรมที่พึงประสงค์  
                 1.ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  ไม่เคยมาสาย  ไม่ขาดราชการ  หรือไม่ถูกตักเตือนจาก
ผู้บังคับบัญชา  และยังอุทิศเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 



                        2.มีความศรัทธาในอาชีพครูภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับท่ีได้ช่ือว่าเป็นครู 
                        3.มีความเสียสละท้ังก าลังกาย  ก าลังใจและก าลังทรัพย์   เพื่อส่วนรวมและอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ 
                        4.ส่งเสริมวินัย  และรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 
                        5.ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน ละเวน้จากอบายมุขทุกชนิด 
                        6.เป็นผู้มีศีลธรรมประจ าใจ   รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนด้วยความจริงใจ 
                        7.ประพฤติตนตามระเบียบข้อปฏิบัติของทางราชการโดยเคร่งครัดไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
                        8.เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลในชุมชนและเพื่อนร่วมงาน  
                        9.ข้าพเจ้าเป็นบุคคลท่ีวาจาสุภาพอ่อนน้อม ใจคอหนักแน่น  มั่งคง  เก็บความรู้สึกได้ดี  วางตน
ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยเป็นบุคคลท่ีมีเหตุผลไม่เคยใช้การตัดสินต่าง ๆ ด้วย
อารมณ์ 
                        10.ข้าพเจ้ามีความเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  ต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ  ได้ร่วมกับ
คณะครูและชุมชน ส่งเสริมประเพณีอันดีงามมาโดยตลอดและเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีในท้องถิ่นเป็นประจ า
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์  
                         11.เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ารับการอบรม ในด้านท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
           

ข้าพเจ้า  นายธรรมธัช ป๋าวงศ์ ต าแหน่ง  ครู คศ.1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะ วิริยะ มุ่งมั่นทุ่มเท 
แรงกาย แรงใจ และเสียสละเวลารวมทั้งก าลังทรัพย์  ในการปฏิบัติงานได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลง  ของโลกปัจจุบัน 
อย่างสม่ าเสมอ โดยได้น าหลักการแนวคิดและทฤษฎี  เทคนิคกระบวนการต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 

 
 

 

มีความต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตน 

มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการท างาน มีความทุ่มเท เสียสละในการ
ท างาน 



 

  

ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา   
ไม่เคยมาสาย 

มีปฎิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน 
อยู่เสมอ 

มีความเสียสละอุทิศเวลา 
เพื่อนักเรียน 

    
  1.2 การครองคน ( ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นที่ยอมรับ รักใคร่ของศิษย์  ผู้ร่วมงาน ) 
  ข้าพเจ้ามีความต้ังใจและประพฤติตนโดยการยึดหลักธรรมในการด ารงตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี
และการด ารงชีวิต ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะประจ าตัวที่แสดงถึงการครองคน ดังนี้ 

      1) มีบุคลิกภาพดี 
        (1.1) ข้าพเจ้ามีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับการเป็นครู แต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการก าหนด ข้าพเจ้ามีการวางตนให้เป็นกลางและปฏิบัติตนอย่างถูกกาลเทศะเสมอ จึงท าให้ข้าเจ้าเป็นท่ีรัก
ใคร่ของผู้ร่วมงานและผู้คนรอบข้างเสมอมา อีกท้ังข้าพเจ้ายังมีความอดทน อดกล่ันและมีสติปัญญาต่อการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นรู้จักการข่มใจตนเอง และวางตนให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 
            (1.2) ข้าพเจ้ามีอุปนิสัยร่าเริง แจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน 
           (1.3) ข้าพเจ้าเป็นท่ียอมรับ  และศรัทธาจากเพื่อนร่วมงานคณะครู  นักเรียนและชุมชนข้าพเจ้า
ให้ค าปรึกษาแก่เพื่อนครูในการท ากิจกรรมต่างๆทางวิชาการเพราะข้าพเจ้าได้รับหน้าท่ีในงานฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียน พร้อมท้ังข้าพเจ้ามีความสามารถทางด้านไอทีเป็นอย่างงดี จึงท าให้สามารถท างานได้รวดเร็วและทุกงาน
ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
                (1.4) ข้าพเจ้ามีความเป็นผู้น าในการใช้เทคโนโลยี เช่น ข้าพเจ้าเคยเป็นวิทยากรในการช้ีแนะและ
ประสบการณ์สอนนาฏศิลป์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งสามารถน าไปใช้ในรายวิชาของตนเองได้ 
                (1.5) ร่วมกิจกรรมกับชุมชน  โดยการร่วมท ากิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแห่เทียน
เข้าพรรษา  ร่วมงานลอยกระทง  และกิจกรรมอื่นๆท่ีทางชุมชนจัดและขอความร่วมมือ       
 

  2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
        (2.1) สร้างความคุ้นเคยกับผู้อื่นได้ง่าย เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรืองานในหน้าท่ีจะ
ส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นเสมอ ตามปกติข้าพเจ้ามีมนุษย์สัมพันธ์  
จึงสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ท้ังในวงราชการ เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองเด็ก ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้มาติดต่อราชการ จึงท าให้งานส่วนตัวและงานราชการส าเร็จด้วยดี  
       (2.2) การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เมื่อมีปัญหาข้าพเจ้าจะปรึกษาผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน เป็นการตัดสินใจจากมติท่ีประชุมเป็นหลักการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานเมื่อมีปัญหาหรือ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะไม่ต าหนิ ในทางตรงกันข้าม ข้าพเจ้าได้ให้ก าลังใจและช่วยเหลือแก้ปัญหา
ด้วยเหตุผล ท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จไปได้ด้วยดี 



       (2.3) การยกย่องชมเชยผู้อื่น เมื่อบุคคลนั้นประพฤติตนได้ถูกต้องและประสบ
ผลส าเร็จ        รู้จักยกย่องชมเชยเพื่อนข้าราชการครูท่ีส่งผลงานเข้าประกวดเป็นครูดีเด่นคุรุสภา เด็กมีความ
ประพฤติดี เรียนดี เด็กท่ีแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การครองเรือนของคนในชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ ข้าพเจ้าจึง
ได้รับค ายกย่องชมเชยกลับมา    
      (2.4) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าเร็จ จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในบางครั้ง มีปัญหา
เฉพาะหน้าต้องท าการแก้ไข โดยอาศัยความเช่ือมั่นในตนเอง ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ปัญหานั้นผ่านไปและท าความ
เสียหายให้กับส่วนรวมโดยเด็ดขาดดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนครูและ    บุคคลใน
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ มากมาย   
        

 3)  มีสัมพันธภาพในการท างาน 
 การท างานร่วมกับผู้อื่น ข้าพเจ้าใช้หลักกัลยาณมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย  จึงได้รับการยอมรับจากผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ร่วมงาน เด็ก  ผู้ปกครองและประชาชน
ท่ัวไป อีกท้ังมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความสามารถประสานงาน มีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ 
มีเทคนิคการพูด ชักชวน เสนอแนะ ให้ก าลังใจท างานร่วมกับผู้อื่นโดยสามารถวางตัวในการเป็นผู้น า  ผู้ตาม และ
เป็นผู้ให้ ผู้รับ ท่ีดี มีหลักในการท างาน  มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและท างานอย่างโปร่งใส ปราศจากอคติ ยึด
ประโยชน์ของเด็ก และส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง จึงประสบความส าเร็จในการท างานเป็นทีมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถเป็นแบบอย่าง  ท่ีดีได้ 
 
 
 1.3 กิจกรรมที่ท าร่วมกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน 
 
  ข้าพเจ้ามีความต้ังใจ มุ่งมั่น และเสียสละพร้อมอุทิศตนให้กับงานของโรงเรียนและท ากิจกกรมร่วมกับ
เพื่อนครูท่ีโรงเรียนด้วยความต้ังใจ เต็มใจในการท ากิจกรรมทุกๆ กิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้จัดขึ้นนั้น
ประสบผลส าเร็จลุล่วงตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้การจัดกิจกรรมกับเพื่อนครูมีกิจกรรมดังนี้  
1)  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
2)  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ได้แก่ การเดินแถวเข้าช้ันเรียน  
3)  กิจกรรมการปฐมนิเทศ  
4)  กิจกรรมวันไหว้คร ู  
5)  กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่  
6)  กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด  
7)  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน  
8)  กิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา  วันลอยกระทง  บุญกฐิน  
9)  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
10) กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน  
12)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (วันแห่งความส าเร็จ)  
13)  กิจกรรมการจัดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  



14)  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นอกจากการร่วมกิจกรรมในโรงเรียนแล้ว ข้าพเจ้ายังมีโอกาสได้ร่วม
กิจกรรมนอกโรงเรียน อาทิ เช่น การอบรม ศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงาน การให้ค าปรึกษาในการท าผลงานทาง
วิชาการของเพื่อนครู เช่น  การให้ค าแนะน าในการท าผลงานเพื่อเล่ือนวิทยฐานะให้แก่เพื่อนครู เป็นต้น 

   
        1.4 จัด / ร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก 
  ข้าพเจ้าได้รับค าส่ังให้เป็นหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในการดูแลนักเรียนนั้นข้าพเจ้าได้มีการ
ปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความส าคัญ 

1)  การแก้ไขข้อบกพร่องของเด็ก  ข้าพเจ้าจะศึกษาสาเหตุของปัญหาและจัดการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ 
เพราะเด็กมีความแตกต่างระหว่างบุคคล บางคนมาจากครองครัวยากจนขาดแคลน ข้าพเจ้าแก้ปัญหา โดยร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของโรงเรียนให้หรือขอความร่วมมือจากชุมชนในการสนับสนุนในการ
จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน   
 2)  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกภาคเรียน 
 3)  จัดท าเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก 
 4)  การคัดเลือกเด็กเข้ารับทุนการศึกษาของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  

 

 
 

เดินทางไปเยื่ยม มอบทุนและให้
ก าลังใจนักเรียนท่ีเกิดอัคคีภัย 

ร่วมเข้าการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุก
ภาคเรียน 

ออกเยื่ยมบ้านนักเรียนทุกภค
เรียน 

   
1.5 ร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
  ข้าพเจ้ามีการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  สร้างค่านิยมท่ีดีงาม ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ โดยการ
เข้าถึงชุมชนของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจและพร้อมให้ความร่วมมือกับทางชุมชนด้วยดีเสมอ
มาโดยกิจกรรมท่ีข้าพเจ้าได้ท าดงนี้ 
 1)  การติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง 
 1.1) การประชุมพบผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศของนักเรียนช้ีแจงระเบียบวินัยของ
โรงเรียน  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  หลักเกณฑ์การเล่ือนช้ันเรียน และการจบ
การศึกษา  ท าให้ผู้ปกครองพอใจและเข้าใจ ออกเยี่ยมเด็กและผู้ปกครองท่ีบ้านเด็กในช้ันท่ีสอนเพื่อทราบ ความ
เป็นอยู่ทางบ้านเด็กเป็นรายบุคคล  สร้างสัมพันธ์กันดีระหว่างผู้สอนกับผู้ปกครองเด็ก   
 1.2)การเชิญผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเป็นวิทยากรภายนอกให้ความรู้แก่เด็ก เช่นการท าหน้ากาก
อนามัย การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการรอ้ยมาลัย หรือพับใบตอง เป็นต้น   
 2)  ร่วมกับคณะครูช่วยเหลืองานศพ  คารวะศพ  สวดอภิธรรมและเผาศพ วางหรีด 
 3)  เชิญผู้ปกครองพัฒนาและร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 



  4) ร่วมกิจกรรมกับชุมชน  โดยการร่วมท ากิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันแม่ แห่งชาติ วันเข้าพรรษา  และ
กิจกรรมอื่นๆท่ีทางชุมชนจัดและขอความร่วมมือ 
 5)  ผู้ปกครองร่วมมือแก้ไขความประพฤติของเด็ก ติดตามเด็กท่ีขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยตามไป
สอบถามท่ีบ้าน โทรศัพท์พูดคุยถึงปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไขต่อไป 

   
   

 2. การครองงาน(รับผิดชอบ มุ่งม่ัน ต้ังใจท างานตามภารกิจ/ที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์จนเกิด
ความส าเร็จ  
  ข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ  จึงขอเสนอรายงานคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    2.1 ไม่เคยขาดงาน 
                            ข้าพเจ้าได้น าแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ผู้เป็น “ครู
แห่งแผ่นดิน” พระองค์ได้ทรงด ารัสว่า “งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่น ๆ กล่าวในแง่หนึ่งท่ีส าคัญก็คือ
ว่า ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักด์ิ ความร่ ารวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นท่ีต้ังไม่ได้ ผลท่ีได้ส่วนส าคัญจะเป็นผล
ทางใจ ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็จะพึงพอใจและภูมิใจอยู่แล้ว ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีก” 
พระราชด ารัสของพระองค์ยังคงดังอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าเสมอมา พระองค์ท่านทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักค าว่าครู ครูท่ี
ต้องมีความเสียสละ มีความอดทน มีความเมตตา จากพระราชด ารัสดังกล่าวข้าพเจ้า จึงต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ตามบทบาทและหน้าท่ีของครู  อย่างเต็มก าลังความสามารถมีศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพครูอุทิศเวลา
ให้กับการอบรมส่ังสอนเด็ก และไม่เคยขาดงานเลย 
            
       2.2  ลากิจไม่เกิน 2 คร้ัง /ภาคเรียน และไม่เกิน 4 คร้ัง / ปีการศึกษา 2564 
    
ตารางที่  3    แสดงสรุปการลา ระหว่างปีการศึกษา 2564  
 

ปีการศึกษา ลาป่วย (คร้ัง/วัน) ลากิจ (คร้ัง/วัน รวม (คร้ัง/วัน) 
2564 2/2 1/2 3/4 

                 
   2.3 มีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
         ตารางที่ 4 แสดงช้ัน/ระดับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หรือรายวิชาท่ีสอน ปีการศึกษา  2564 
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอน  
 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนชั่วโมง /สัปดาห์ 
1. ศ 22101 ศิลปะ 3 ม.2/1 33 2 

2. ศ 31101 ศิลปศึกษา 1 ม.4/1 12 1 

3 ศ 32101 ศิลปศึกษา 3 ม.5/1 14 1 

4. ศ 21221 นาฏศิลป์ 1 ม.1/1 5 2 



5.  ศ 22223 นาฏศิลป์ 3 ม.2/1 10 2 

6. ง 23265 งานประดิษฐ์ 5 ม.3/1 6 2 

7.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ เนตรนารี 

ม.3 26 1 

8.  กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

ม.1 5 2 

9.  กิจกรรมชุมนุม ม.1-ม.6 10 1 

10.  กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

ม.3 26 1 

11.  กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม 

ม.3 26 1 

รวม  16 
 
 2.4  มีผลงาน ดังนี้ 

        1) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเปน็ปัจจุบัน และครบชั่วโมงสอน 
ตลอดปีการศึกษา 
         ข้าพเจ้าเป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ  จึงขอเสนอรายงานคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
           1. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นอย่างดี จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และส่ือการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาด้าน
ต่างๆท่ีจะส่งเสริมความสนใจและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  ข้าพเจ้ามีช่ัวโมงสอนเฉล่ียสัปดาห์ละ  16 
ช่ัวโมง ท าหน้าท่ีครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครูสอนสาระการศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 
6  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ข้าพเจ้าไม่เคยขาดงาน  ไม่เคยลา  และมีช่ัวโมงสอนตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
          2. ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  100%  เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  และหลังเรียน 
          3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทุกคนและนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยจัดท าการวิจัยในช้ัน
เรียนและมีการเผยแพร่ผลงานแล้ว  ครูร่วมกนัจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  4. ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้
สาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์บริบทของชุมชน บริบทของโรงเรียน  และ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ก าหนด
จ านวนหน่วยการเรียนรู ้ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ย่อยและจ านวนช่ัวโมง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้



ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการด าเนินการสอนมุ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วยตนเองมากท่ีสุดผ่าน
กระบวนการกลุ่มการแสวงหาความรู้หลากหลายเน้นทักษะการปฏิบัติท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนมุ่งเน้น
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม เรียนรู้แบบบูรณาการมุ่งพัฒนาให้เด็กเกิดปัญญา มีความสุข  

   
3. มีความส าเร็จในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  

         ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและประจ าสายงานโดยสรุป ดังนี้ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  
 
  3.1 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 ร่วมกับคณะครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
  1.2 มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้ส่ือท่ีหลากหลาย เน้นกระบวนการคิด 
           
   1.3 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
      ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา  วิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน  ช้ินงาน แบบฝึก โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้าน ได้แก่   ด้านความรู้  การ
ปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังนี้เพื่อจะได้ช่วย
แก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหา 
 

3.2 ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
1. มีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ผลดี               
 2. การใช้ความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอยา่งครบวงจร และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

  3. การน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรูไ้ด้ 
  4. การส่งเสริมการคิดท่ีเน้นผลคุณภาพท่ีตัวผู้เรียน 
  5. การน าวิธีการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหา พร้อมท้ังพัฒนางานอย่างครบวงจร 
 ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  ส่งผลให้ตนเองได้รับการปรับวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้นและ
ผ่านประเมินพัฒนาอย่างเข้มเป็นต าแหน่ง  ครู โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินยัในตนเอง ซึ่งมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมกีารเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นโดย
บุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิชาการ    นอกจากนั้นโรงเรียนยงัสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาส่ือและนวัตกรรม 

   
   



   3.3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามสถานศึกษาก าหนด 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ก าหนดของโรงเรียน 
  3. นักเรียนได้รับการพฒันาทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ 
ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  ความมีวินัยใน
ตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินยัในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มี
ความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้เรียน
สามารถน าความรู้ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะ
ตนเองให้มากขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

   
1. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมนุม หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 

  2. มีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ        
  4. การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูท าให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ และเป็นไป
ตามเวลาท่ีก าหนด 
  5. มีระบบการท างานเป็นทีมมากขึ้น 
  6. มีแนวปฏิบัติด้านเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาท่ีถูกต้อง 
  7. การพัฒนางานมรีะบบถูกต้องและครบวงจร 
 จากการท่ีสถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรยีนและครูมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น   
 
   

5. ผลที่เกิดกับชุมชน 
   1. ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง มีการประชุมทุกภาคเรียน   
   2. ครู และผู้บริหารร่วมกิจกรรมส าคัญในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
   3. โรงเรียนให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
   4. ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดี  
  

  
  

 
 

   



         5.1  มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่ส าเร็จ ดังนี้   
                   

ท่ี ชื่อสื่อ/นวัตกรรม จ านวน (ชิ้น) 

1. แบบฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น 1 

2. บอร์ดนิทรรศการนาฏศิลป์ไทย 1 

3. การแต่งกายร าวงมาตรฐาน (ฉบับกรมศิลปากร) 1 

 
 
        6. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

     6.1 มีงานเขียนแสดงผลงาน/ความคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน/การ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรฯ/ระบบประกันคุณภาพภายในเผยแพร่ผ่านส่ือสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาค
เรียน      
 1. รางวัลครูผู้มีผลงานยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในวันครูครู 2564 
     

7. การประเมินตัวชี้วัดเฉพาะ   
     องค์ประกอบที่  1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ( เปรียบเทียบ  2  ปีการศึกษาล่าสุด ) 
 

3. ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ  / รายวิชา/บูรณาการช้ัน ม.1 - ม.6 
3.1 นักเรียนมีผลการประเมินระดับสถานศึกษาต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ไม่นน้อยกว่าร้อยละ 80 

การปฏิบัติหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  ปรากฏผลดังนี้  
 

ท่ี รายวิชา ห้อง 
 

จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 
ร มส. 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

 ภาคเรียนที่ 1              
1. ศิลปะ 3 ม.2 33   1 1 5 7 10 6 2 1 33 

2. ศิลปศึกษา 1 ม.4 11      2  1 1 7 11 

3. ศิลปศึกษา 3 ม.5 14   3 1  2 2  1 5 14 

4. นาฏศิลป์ 2 ม.1 3          3 3 

 ภาคเรียนที่ 2               

1. ศิลปะ 2 ม.1 21   1   1 5 3  10 21 

2. ศิลปะ 6 ม.3 26   1   2 2 3 2 16 26 



3. ศิลปศึกษา 4 ม.5 14   1   1 1 1 1 9 14 

4. การศึกษาค้นคว้าและ
การสร้างองค์ความรู้2 

ม.5 14   1   2  2  9 14 

5. นาฏศิลป์ไทย 2 ม.2 3   1       2 3 

6. แกะสลักผลไม้ 2  ม.2 8         5 3 8 

7. ขนมไทย 2 ม.3 6          6 6 

รวม 153   9 2 5 17 20 16 12 71 153 

ร้อยละ 100   5.
8
8 

1.
3
0 
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6 

11.
11 

13.
07 

10.
45 

7.8
4 

46.
40 

100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 64.69 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 54.34 

  

 

1.4.2  การปฏิบัติงานหน้าท่ีพิเศษปรากฏผลดังนี้ (หลักฐานปรากฏในภาคผนวก) 

        1)  ฝ่ายวิชาการ 

1.  ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2.  ปฏิบัติหน้าท่ีการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

3.  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี - 

4.  การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี -  

5.  อื่น ๆ ครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 

 

สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน                      ดี                           พอใช้               ปรับปรุง 

         

8.  การประเมินตัวชี้วัดร่วม   ส าหรับครูผู้สอนทุกชั้น / กลุ่มสาระ / รายวิชา / บูรณาการ / ก่อน
ประถมศึกษา  ให้ใช้ตัวชี้วัดร่วมด้านวิชาการ ดังนี้  
          องค์ประกอบที่  1  ผลที่เกิดกับผู้เรียน   
               1  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน   
                  1.1  ด้าน / คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                         1.1.1  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบท้ัง  8  ข้อ  คิดเป็น 
ร้อยละ  100     



 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

วิชา ชั้น 
จ านวน

นักเรียน(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1       

ศิลปะ 3 ม.2 33 33    

ศิลปศึกษา 1 ม.4 11 10 1   

ศิลปศึกษา 3 ม.5 14 10 4   

นาฏศิลป์ 2 ม.1 3 3    

ศิลปะ 3 ม.2 33 10 3   

 

วิชา ชั้น 
จ านวน

นักเรียน(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 2       

ศิลปะ 2 ม.1 21 20 1   

ศิลปะ 6 ม.3 26 20 6   

ศิลปศึกษา 4 ม.5 14 10 4   

การศึกษาค้นคว้าและการสร้าง
องค์ความรู้ 2 

ม.5 14 
10 4   

นาฏศิลป์ไทย 2 ม.2 3 3    

ศิลปะ 2 ม.1 21 8    

รวม 180 137 23   

ร้อยละ 100 76.11 12.77   

 

 



ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

วิชา ชั้น 
จ านวน

นักเรียน(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1       

ศิลปะ 3 ม.2 33 30 3   

ศิลปศึกษา 1 ม.4 11 10 1   

ศิลปศึกษา 3 ม.5 14 10 4   

นาฏศิลป์ 2 ม.1 3 3    

ศิลปะ 3 ม.2 33 8    

วิชา ชั้น 
จ านวน

นักเรียน(คน) 

ผลการประเมิน(คน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภาคเรียนที่ 2       

ศิลปะ 2 ม.1 21 20 1   

ศิลปะ 6 ม.3 26 20 6   

ศิลปศึกษา 4 ม.5 14 10 4   

การศึกษาค้นคว้าและการสร้าง
องค์ความรู้2 

ม.5 14 
13 1   

นาฏศิลป์ไทย 2 ม.2 3 3    

รวม 172 127 21   

ร้อยละ 100 73.83 12.20   

 

 

 

 

 



 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ.  
          ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

รายการพิจารณา 
ระดับความรู้ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสอน  ✓   
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ ความรู้
พื้นฐาน การปรับพื้นฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน  

✓   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู ้ ✓   
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการเรียนรู้ 
ในแต่ละเนื้อหา  

✓   

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบาย
การศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร  

✓   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียน   ✓  
7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้   ✓  
8. การใช้เทคโนโลยี และส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้ ✓   
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ✓   

       ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน  

 

รายการพิจารณา 
ระดับความรู้ 

ท าได้ดี ท าได้ปานกลาง ไม่ค่อยท า 
1. การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  ✓   
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ ✓   
3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ✓   
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้   ✓  
5. การสร้างและการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้  

✓   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ✓   
 

 

 



                ด้านที่ 3 ความเป็นครู  
 

รายการพิจารณา 
ระดับความรู้ 

สูง
มาก 

ปานกลาง ปรับปรุง 

1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ✓   
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ท้ังกาย 
วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเช่ือถือท้ังใน และ
นอกสถานศึกษา  

✓   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ✓   
4. มีวินัยและการรักษาวินัย  ✓   
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความรู้ความช านาญในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น  

✓   

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ✓   
7. มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  ✓   

 
 

 ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 

 
รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

 

ระดับความรู้ 

สูงมาก ปานกลาง ปรับปรุง 

1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง   ✓  

2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง   ✓  

3. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน   ✓  

4. ด้านการคิดขั้นสูง   ✓  

5. ด้านการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย   ✓  

6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    ✓ 
7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ✓   

8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   ✓  

9. ด้านใฝ่เรียนรู้   ✓  

10. ด้านใฝ่ดี  ✓   

11. ด้านทักษะชีวิต  ✓   

12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  ✓   



 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 

 
รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 

 

ระดับความรู้ 

สูงมาก ปานกลาง ปรับปรุง 
1. การสอนในศตวรรษท่ี 21   ✓  
2. การแก้ปัญหาผู้เรียน   ✓  
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู ้  ✓  
4. การจัดการช้ันเรียน   ✓  
5. การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ   ✓  
6. การพัฒนาหลักสูตร   ✓  
7. สะเต็มศึกษา (STEM Education)   ✓  
8. การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน ✓   
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   ✓  
10. การออกแบบการเรียนรู้  ✓   

 

 สรุปผลการประเมินตนเอง 

 ตอนที่ 1 ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นอย่างดี จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และส่ือการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาด้าน
ต่างๆท่ีจะส่งเสริมความสนใจและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  พร้อมศึกษากลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นส่ิงส าคัญ ข้าพเจ้ายังส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทุกคนและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู ้  โดยจัดท าการวิจัยในช้ันเรียนและมีการเผยแพร่ผลงานแล้ว  ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์บริบทของชุมชน บริบทของโรงเรียน  และวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ก าหนดจ านวนหน่วยการ
เรียนรู ้ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ หน่วยการเรียนรู้ย่อยและจ านวนช่ัวโมง จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญการด าเนินการสอนมุ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วยตนเองมากท่ีสุดผ่านกระบวนการกลุ่มการ
แสวงหาความรู้หลากหลายเน้นทักษะการปฏิบัติท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนมุ่งเน้นพฒันาคุณธรรม และ
จริยธรรม เรียนรู้แบบบูรณาการมุ่งพัฒนาให้เด็กเกิดปัญญา มีความสุข   
  
 



ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. อยู่ในระดับปานกลาง 
และในส่วนท่ีต้องปรับปรุง คือ  และด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นด้านท่ีข้าพเจ้าควรพัฒนนา
ตนเองอย่างมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่นการเข้าอบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ หรือการลงเรียนเสริมทางออนไลน์เพื่อให้
เกิดทักษะการน ามาใช้งานได้อย่างสูงสุด 
  
  ตอนที่ 3 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา อยู่ใน
ระดับปานกลางโดยข้าพเจ้ายังคงศึกษาและหาความรู้ในการท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น  เช่นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาข้าพเจ้ามีการจัดหา พัฒนา ประยุกต์ใช้ส่ือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สามารถ
น าไปใช้ได้ผลดี การน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้ การส่งเสริมการคิดท่ีเน้นผล
คุณภาพท่ีตัวผู้เรียน และการน าวิธีการวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหา พร้อมท้ังพัฒนางานอย่างครบวงจร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ID PLAN : Individual Development Plan) 
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
ชื่อ – สกุล นายธรรมธัช ป๋าวงศ์ ต าแหน่ง ครู คศ.1 

  
 

จากการประเมินตนเองแล้ว พบว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ี
สูงขึ้น โดยสรุปแผนการพัฒนาตนเองเรียงตามล าดับความส าคัญ สรุปดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศักยภาพของผู้เรียนตามจุดเน้น ล าดับความส าคัญ 

1. การสอนในศตวรรษท่ี 21 3 
2. การแก้ปัญหาผู้เรียน 4 
3. จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 10 
4. การจัดการช้ันเรียน 6 
5. การวิจัย 7 
6. การพัฒนาหลักสูตร 8 
7. สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2 
8. การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 1 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 9 
10. การออกแบบการเรียนรู้ 5 

 

2. ตารางสรุปวิธีการ/รูปแบบการพัฒนา 
 

ท่ี สมรรถนะท่ีจะ
พัฒนา 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 การใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู 

- เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือ การใช้ส่ือ
ประเภท ICT  

- ส่งส่ือและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้า
ประกวด 

- บูรณาการการสร้างส่ือและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน  

- ตนเองมีความสามารถในการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสร้างบรรยากาศทางการ
เรียน พร้อมท้ังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สร้างสรรค์ผลงานของตนให้มีคุณภาพ 

2 การสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ศึกษาความรอบรู้มากขึ้นทั้งในสาขาท่ีสอนและ
สาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ท าให้ตนเองพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ
และมีเจตคติท่ีดีในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ด้วยเหตุปัจจัยทางสังคม 



ท่ี สมรรถนะท่ีจะ
พัฒนา 

วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- เข้ารับการอบรม สัมมนาท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 

- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ บุคลากรต้นแบบ
เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือจัดกลุ่ม PLC กับบุคลากร
ในโรงเรียน 
 

เทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปท า
ให้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้น
พัฒนาผู้เรียนให้ทันกับยุคสมัย ทันกับปัญหาท่ี
เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม สามารถก้าว
ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้
ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีได้รับการพัฒนา
มาจากห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยมีครู
ท าหน้าท่ีตามบทบาทต่าง ๆ อย่างเต็มเปี่ยม
ด้วยประสิทธิภาพ 

3 การแก้ปัญหา
ผู้เรียน 

- ศึกษาและสังเกต พร้อม การเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล ตีความ และสรุป 

- ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน 

- การสอนแบบแก้ปัญหาเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน ให้เรียนรู้ตาม
กระบวนการ โดยเริ่มต้ังแต่ มีการก าหนด
ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ต้ังสมมติฐาน เก็บ
รวบรวมข้อมูล พิสูจน์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล ผู้สอนเป็นผู้เสนอปัญหาหรือ
ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันก าหนดปัญหาท่ีมี
ความส าคัญ 

4 การออกแบบ
การเรียนรู ้

 - การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
ต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาท้ังระบบ
หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้
หรือพัฒนารายวิชา 

- การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
ต้องมีผลลัพธ์ที่เช่ือถือได้และมีรายละเอียดท่ีผู้อื่น
สามารถน าไปใช้ได้จริงโดยก าหนดองค์ประกอบ 
ขั้นตอนและรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้ 

- การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
ต้องเป็นงานท่ีเป็นการท างานร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเทคโนโลยี
การศึกษาและนักวัดประเมินผล 

  - ครูผู้สอนสามารถก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการของการจัดการเรียนการสอน 

- ครูผู้สอนสามารถแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

5 การจัดการช้ัน
เรียน 

- จัดให้นักเรียนเข้ากลุ่มท างาน โดยให้มีการ
หมุนเวียนกลุ่มกันไป เพื่อให้ได้ฝึกการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
- จัดท่ีนั่งของนักเรียนให้สลับท่ีกันเสมอ เพื่อให้
ทุกคนได้มีสิทธิที่จะนั่งในจุดต่างๆ ของห้องเรียน 
- จัดโอกาสให้นักเรียนได้หมุนเวียนกันเป็นผู้น า
กลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

- ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดช่ืน 
เบิกบาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
สุขภาพท่ีดีในอนาคต 

- ท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ ใฝ่เรียนรู้ ไม่ท้อแท้ 
หรือท้อถอย เป็นการส่งเสริมนิสัย ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน และรักการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ตลอดชีวิต 
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- ท าให้ผู้เรียนมีจิตใจท่ีดีงาม เพราะเด็กท่ี
เจริญเติบโตขึ้นในบรรยากาศแห่งความรักก็จะ
รู้จักรักผู้อื่น เผ่ือแผ่ความรู้สึกและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกว้างออกไป และพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 

6 การวิจัย
พัฒนาการเรียน
การสอน/ชุมชน
แห่งการเรียนรู
ทางวิชาชีพ 

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยโดยการ
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท าวิจัยในระดับต่างๆ เช่น 
การท าการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
การศึกษารายกรณี (Case Study) 

- การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมท าโครงการวิจัยกับ
อาจารย์หรือผู้ช่วยในโครงการวิจัย 

- ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคลากรในองค์กรร่วมกัน 

- ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียน
ได้พัฒนาการคิดระดับสูง เป็นการสอนและ
การท าวิจัยไปพร้อมกันผสมผสานกลมกลืนกัน 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เนื้อหาความรู้และ
กระบวนการวิจัย ท าให้ผู้เรียนได้ท้ังความรู้ใน
เนื้อหาสาระ รู้จักกระบวนการท างาน และมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้การวิจัยเป็นฐานท่ีมีมาจากทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

7 การพัฒนา
หลักสูตร 

- การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมการใช้หลักสูตรเช่น
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาครูผู้สอนผู้เรียนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การน าหลักสูตรไปใช้จริงเช่นการจัดกิจกรรมการ
สอนหรืองานท่ีต้องท าหลังน าหลักสูตรไปใช้แล้ว
เช่นการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร
ลักษณะงานต่างๆ นี้จะเห็นได้ชัดเจนตามข้ันตอน
ของการน าหลักสูตรไปใช้ 

- ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร
ของสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา และท้องถิ่นของตนเอง 

8 การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้

- การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน า
สารสนเทศไปใช้ วางแผนแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

 - ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมและวิธีการ
เรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในการเรียนการสอน 

 - ส่ือสารให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมทราบผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- ท าให้นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการ
จัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน  

-  ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้
ได้ผลการวัดและประเมินดีข้ึน  

- ช่วยสร้างนิสัยในการใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

9 จิตวิทยาการ
แนะแนว/
จิตวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

- เข้ารับการอบรมจิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยา
การจัดการเรียนรู้ 

- กระบวนการทางการศึกษาท่ีช่วยให้ บุคคล
รู้จัก และเข้าใจตนเองและส่ิงแวดล้อม 
สามารถน าตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
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- การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถน า
สารสนเทศไปใช้ วางแผนแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม  

- ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ผู้เรียน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น 

และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตน
ให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

  การแนะแนวไม่ใช่การแนะน า อาจกล่าวได้ว่า
การแนะแนวเป็นการช่วยเหลือ ให้เขา
สามารถช่วยตนเองได้ 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 เริ่มต้น  16 พฤษภาคม 2564   ส้ินสุด  31 มีนาคม 2565 
 
4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 “ไม่ได้รับการสนับสนุนทุน ในปีการศึกษา 2564” 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  
5.1 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 
 ด้านความรู้ :  ข้าพเจ้าได้น าความรู้ท่ีได้จากการอบรมมาใช้และปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมท่ีข้าพเจ้าได้สร้าง
ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะให้ดีตลอดมา เช่น  การแก้ปัญหานักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ และนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการไม่เข้าในศิลปะสุนทรียภาพท าให้ท างานช้า
และขาดความมั่นใจ รวมถึงในรายวิชานาฏศิลปท์ าให้นักเรียนไม่เข้าใจทักษะการแก้ไขปัญหาในด้านทักษะการร า 
การใช้ภาษาและนาฏศัพท์ทางการละครข้าพเจ้าได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะทางนาฏศิลปช้ั์นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
1  และได้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นๆในศูนย์เครือข่าย  และโรงเรียนอื่นๆอกีมากท่ีสนใจ  
    
  ทักษะ : ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นอย่างดี จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และส่ือการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาด้าน
ต่างๆท่ีจะส่งเสริมความสนใจและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  
  
  ความเป็นครู  : ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะ วิริยะ มุ่งมัน่ทุ่มเท 
แรงกาย แรงใจ และเสียสละเวลารวมทั้งก าลังทรัพย์  ในการปฏิบัติงานได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลง  ของโลกปัจจุบัน 
อย่างสม่ าเสมอ โดยได้น าหลักการแนวคิดและทฤษฎี  เทคนิคกระบวนการต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................. 
(นายธรรมธัช ป๋าวงค์) 

ต าแหน่งครู คศ.1 
ผู้จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
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ลงชื่อ........................................................................ 
       (นายเจนภพ ยศบุญเรือง) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



6. ตารางสรุปวิธีการ/รูปแบบการพัฒนาตนเอง (ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา) 
 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
จ านวน
ชั่วโมง 

1. 28/02/2564 

เป็นผู้ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะครูนักจิตวิทยา
ประจ าโรงเรียนตามโครงการ
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1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
1.1 หลักสูตร “หลักสูตร การบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเรียนการ  
                  สอนเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ”  
1.2 หลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ” 

2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
 การก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศได้สร้างความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในสังคมยุคใหม่ เพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีจะต้องรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีเหล่านั้น ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี จึงจ าเป็นต้องสร้างเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่
สังคมยุคใหม่โดยการจัดสภาพแวด ล้อมใหม่ทางการศึกษาท้ังในด้านเนื้อหา ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ดังนั้นการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย ท่ีส าคัญประการหนึ่งในการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในฐานะของครู ผู้มีบทบาทในการเรียนการสอนให้เยาวชนของชาติเจริญเติบโตมาเป็นก าลัง
ส าคัญใน การพัฒนาประเทศ จึงควรมีความรู้ความสามารถให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในสมัยใหม่เพื่อน ามา 
ประยุกต์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ือการในการเรียนการสอนเพื่อให้ครูกับนักเรียน มคีวามเข้าใจ
ตรงกัน และเพื่อให้เด็กสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆไปปรับเข้าใช้กับชีวิตประจ าวันเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก บทบาทส าคัญต่อการศึกษาประกอบด้วยการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็น
ส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถ คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีก าลังท้าทายได้อย่าง
เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารส่งผลให้เทคโนโลยีและการส่ือสารมี
บทบาทในทางการศึกษาอย่างมากในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดังนั้นจึงควรน าเทคโนโลยี เข้ามาใช้ท้ัง
ระบบโดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการทางการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มีความ
ประหยัดคุ้มค่าในวงการศึกษาอย่างแท้จริง 

3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
  
ด้านความรู้ 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1.1 ด้านกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาและเข้าใจเทคโนโลยี ท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นตัวผู้เรียนเป็นเป้าหมาย มีสาระส าคัญประกอบด้วย ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความสนใจ  มีทักษะทางศิลปะและ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ก าหนด 
  2. การจัดการเรียนรู้ 
 2.1 การออกแบบหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ศิลปะให้เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
 2.2 การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.3 สร้างนวัตกรรมและวธิีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบ
สืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน 



 3. การสร้างและผลิตส่ือทางการสอนศิลปะโดยการใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และมี
ความเข้าใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น   
 4. การวิจัยและติดตามผู้เรยีนรายบุคคลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและด้านสุนทรียภาพ 
  
ด้านทักษะ 
 1. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
 1.1 การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนครูผู้สอนต้องมีเทคนิค วิธีการในการถ่ายทอดท่ีน่าสนใจ 
หลากหลาย มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไม่ควรสอนแบบเดียวกันนานเกินไป
เพราะจะท าให้เด็กเบื่อ เช่นการสอนบรรยาย ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมการทดลอง การอภิปราย การแบ่งกลุ่ม
ท างานเพื่อเพิ่มความสนใจของเด็กต่อการเรียนรู้และให้นักเรียนมีความรู้ เจตคติ และทักษะตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  1.2 การจัดท าธุรการช้ันเรียนเพื่อตรวจสอบและง่านต่อการประเมินผล 
  1.3 การวางแผนและกระบวนการส่งเสริมท้ังทางด้านกายภาพ จิตวิทยา และสังคม 
           
ด้านความเป็นครู 
 1. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้ารับการอบรมในด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เช่น การอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้L
ศิลปะ นาฏศิลป์ ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 Coding Online for thai art or thaidance Teacher การ
อบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษาส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
 
4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
               1. ข้าพเข้าสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปจัดท าระบบสารสนเทศการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการโดยฝ่ายวิชาการ และจัดสอนเสริมเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
               2. ข้าพเข้าสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมน าไปจัดท า/จัดหาแบบฝึกหัด/ส่ือนวัตกรรม ICT มา
ใช้ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรม และทักษะการเรียนรู้การแสวงหาค าตอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
     3. ข้าพเข้ามีความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามระดับช้ันมากยิ่งขึ้นโดยผ่านจากการอบรม
และศึกษาค้นคว้างานเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยข้าพเจ้ามีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การใช้ส่ือ/เทคโนโลยีใน
การสอนรวมไปถึงการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
      4. การใช้กระบวนการวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
       5. การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดยค านึกถึงการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ี
เทคโนโลยีเป็นจุดเน้นหลักในการจัดการเรียนการสอน 
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