
  

 
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(Individual Development Plan - ID Plan) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 

 

 

โดย 
 

 

ชื่อ นายบญัญัติ    นามสกุล ปญญาคํา 

ตําแหนง ครู  วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 



  

โรงเรียน ปาตาลบานธิพิทยา 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

 

คำนำ 

 

 ตามท่ี ก.ค.ศ. ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เม่ือวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2560 ขอ 1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป โดย

ใหประเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด พรอมท้ังจัด ทำแผนการพัฒนาตนเองเปนรายป ตามแบบท่ีสวน

ราชการกำหนดและเขารับการพัฒนาตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดำเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ตาม

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงมี

นโยบายพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1  

ขอมูลสวนบุคคล 

 

ช่ือ นายบัญญัติ  ช่ือสกุล  ปญญาคํา 

ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต 

๏  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา วิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป 

O  ปริญญาโท หรือเทียบเทา วิชาเอก.......................................................................................... 

O  ปริญญาเอก หรือเทียบเทา วิชาเอก.......................................................................................... 

O  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................... 

เขารับราชการวันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2528  ณ โรงเรียน  วชิรปาซาง  สังกัด  สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลําปาง ลําพูน 

อายุราชการจนถึงปจจุบัน  36  ป  3  เดือน 

เงินเดือน อันดับ  คศ. 3  อัตราเงินเดือน  61,990  บาท 

สถานท่ีทํางาน 

1.  สถานศึกษา/ หนวยงาน  โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................(ขณะท่ีทําแผนพัฒนาตนเอง) 

2.  สถานศึกษา/ หนวยงาน................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................(หากมีการโอน/ยาย) 

3.  สถานศึกษา/ หนวยงาน................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ .(หากมีการโอน/ยาย) 



  

2. วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรูท่ีทําการสอน  จํานวน  4  วิชา  รวม  10  ชั่วโมง/สัปดาห 

 ภาคเรียนท่ี 1 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพ ชั้น/ระดับ  ม. ปลาย จํานวน  8  ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ชั้น/ระดับ ม. ตน จํานวน  2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 ภาคเรียนท่ี 2 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพ   ชั้น/ระดับ  ม. ปลาย จํานวน  12  ชั่วโมง/สัปดาห 

วิชา/สาขา/กลุมสาระการเรียนรู  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ชั้น/ระดับ  ม.ตน  จํานวน  4  ชั่วโมง/สัปดาห 

3. จํานวนช่ัวโมงการปฏิบัติงาน  

 3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  12  ชั่วโมง 

 3.2 ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู  15  ชั่วโมง 

 3.3 ชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  1 ชั่วโมง 

 3.4 ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเนน  ............................... ชัว่โมง 

 

4. ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงปจจุบัน  (ยอนหลัง  5 ป) 

  1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู  ไดใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดตั้งกลุม 

Facebook เพ่ือติดตอสื่อสารกับผูเรียนทําใหสามารถเขามาศึกษาหาความรูและทบทวนไดตลอดเวลาท้ังใน 

เครื่องคอมพิวเตอรและมือถือของผูเรียนเอง ทําใหผูเรียนผานการประเมินทุกคน 

............................................................................................................................................................................. 

  2.  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ  ไดดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนทําใหผูเรียนได 

ศึกษาคนควาไดเพ่ิมข้ึน และครูสามารถใชสื่ออินเตอรเน็ตในการศึกษาคนควาและจัดการเรียนการสอนไดมาก

ข้ึน 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

  3.  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน  ผูเรียนมีความรูความสามารถและผานการประเมินในรายวิชากลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพทุกคน 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 4.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา  โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยาผานการประเมินในระดับตางๆ ทุกครั้ง 

............................................................................................................................................................................. 



  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 5.  ผลท่ีเกิดกับชุมชน  ชุมชนสงบุตรหลานเขาเรียนตอในโรงเรียนปาตาลบานธิพิทยาเพ่ิมข้ึน 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  2  

ผลการประเมินตนเอง 

 

ตอนท่ี  1  ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 

 

 ดานท่ี 1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู 

มีมาก ปานกลาง มีนอย 

1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุมสาระการเรียนรู ท่ีสอน    

2. วิธีสอน ถายทอดความรูเชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เปาหมายการเรียนรู 

ความรูพ้ืนฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรูของผูเรียน 

   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู    



  

4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช ประเมิน และแนวทางการ

เรียนรูในแตละเนื้อหา 

   

5. พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 

นโยบายการศึกษา จุดมุงหมายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับชาติจนถึง

ระดับหลักสูตร 

   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองตอความหลากหลายของ

ผูเรียน 

   

7. ทฤษฎีการเรียนรู และจิตวิทยาการเรียนรู    

8. การใชเทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู    

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู    

 

  ดานท่ี 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ทําไดดี พอใช ไมคอยไดทํา 

1.การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร    

2. การออกแบบหนวยการเรียนรู     

3. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู    

4. กลยุทธในการจัดการเรียนรู     

5. การสรางและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ

แหลงเรียนรู 

   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู    

 

 

 

  ดานท่ี 3  ความเปนครู 

รายการพิจารณาตนเอง 

ระดับความเปนครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังตอง

ปรับปรุง 

1. ยึดม่ัน ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุมเทเพ่ือการเรียนรูของผูเรียน    

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน ท้ัง    



  

กาย วาจา และจิตใจ ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพ ศรัทธา และนาเชื่อถือท้ังใน 

และนอกสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู    

4. มีวินัยและการรักษาวินัย    

5. เปนบุคคลแหงการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ให

มีความรูความชํานาญในวิชาชีพ เพ่ิมข้ึน 

   

6. ปฏิบัติตนโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช    

7. มีทัศนคติท่ีดตีอบานเมือง    
 

ตอนท่ี 2 ผลการประเมินศักยภาพของผูเรียนในสถานศึกษาตามจุดเนนของ สพฐ. 

รายการศักยภาพผูเรียนตามจุดเนน 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังตองปรับปรุง 

1. ดานอานออก อานคลอง เขียนได เขียนคลอง     

2. ดานคิดเลขเปน คิดเลขคลอง     

3. ดานการคิดข้ันพ้ืนฐาน     

4. ดานการคิดข้ันสูง     

5. ดานการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย    

6. ดานการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    

7. ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู     

8. ดานการแสวงหาความรูดวยตนเอง     

9. ดานใฝเรียนรู     

10. ดานใฝดี     

11. ดานทักษะชีวิต     

12. ดานอยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการศึกษาและการทํางาน     
 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3  ผลการประเมินศาสตรการสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 



  

รายการศักยภาพผูเรียนตามจุดเนน 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังตองปรับปรุง 

1 การสอนในศตวรรษท่ี 21    

2 การแกปญหาผูเรียน    

3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู    

4 การจัดการชั้นเรียน    

5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ        

6 การพัฒนาหลักสูตร    

7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)        

8 การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    

9 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู        

10 การออกแบบการเรียนรู    
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

สวนที่ 3 

แผนการพัฒนาตนเอง 

 

1. อันดับความสําคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 

 (ใหใสหมายเลขเรียงตามลําดับความสําคัญของสมรรถนะท่ีจะพัฒนา) 

(  4  ) การสอนในศตวรรษท่ี 21 

(  2  ) การแกปญหาผูเรียน     

(  6  ) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู 

(  5  ) การจัดการชั้นเรียน 

(  3  ) การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ     

(  8  ) การพัฒนาหลักสูตร 

( 10 ) สะเต็มศึกษา(STEM Education)     

(  1  ) การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

(  7  ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู     

(  4  ) การออกแบบการเรียนรู     

 

2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 วิธีการท่ี 1  ภาควิชาการ ซ่ึงจะเปนการศึกษาหาความรูในเนื้อหาท่ีจะไดใชในหองเรียนจริงๆ โดยยึด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลัก เปนความรูใหมท่ีเกิดจากการประยุกตความรูเชิงวิชาการสู

การปฏิบัติจริงในหองเรียน ประเดน็ในการพัฒนาครอบคลุมท้ังเรื่อง หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อ การวัดผล 

และการวิจัย เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 หรือแผนการศึกษา พ.ศ. 

2560-2579   

 วิธีการท่ี 2 ภาคปฏิบัติการ จะเนนใหไดรับการสรางความเขาใจแบบเขม  การเรียนรูท่ีเกิดจากการ

คิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง ดวยการทบทวนความรู (Review) การสะทอนคิด (Reflection) และการ

ถอดบทเรียน (AAR) ดวยกิจกรรมการสรางปฏิสัมพันธระหวางครูท่ีเขารับการพัฒนาและกับคณะวิทยากร เปน

กลุมยอย มีวิทยากรประจํากลุมทุกกลุม ซ่ึงจะดูแลผูเขารับการพัฒนาใหไดฝกทักษะการออกแบบเสนทาง



  

คุณภาพผูเรียนสอดคลองกับหลักสูตร/เปาหมายศตวรรษท่ี 21 ไดออกแบบเสนทางกระบวนการเรียนรูอยางไร

กอนสรางนวัตกรรม และแสดงถึงมีวิธีการวัดผล/สะทอนผลหลังจากนําไปใชกับผูเรียนเพ่ือยอนกลับนํามา

ปรับปรงุกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผูเรียนตอไป  

 วิธีการท่ี 3 ภาคนิทรรศการ จะเปนการศึกษาจากกรณีตัวอยางการปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมท่ีดี ท่ีผาน

การบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติสูการพัฒนานักเรียนจริง มีการสาธิตแนวปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมท่ีดี และฝก

นําสื่อ/วิธีปฏิบัติ/นวัตกรรมตัวอยาง ไปวิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน เพ่ือประกอบการเขียนเคาโครงการ

พัฒนากระบวนการ/สื่อ/นวัตกรรมนั้นๆ ท่ีจะแสดงใหเห็นวาจะมีผลสําเร็จอยางยั่งยืน  

  วิธีการท่ี 4 การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ – ไดรวมสรางการเรียนรูในระหวางการฝกอบรม

ดวยการเรียนรูจากคูพัฒนา (Buddy) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Share and Learn) ในกลุมยอย การสะทอนคิด 

(Reflection) การถอดบทเรียน (AAR) และการ Coaching & Mentoring จาก Mentor/Expert เพ่ือให

สามารถสรางสรรค สรุปองคความรู ท่ีผสมผสานระหวางองคความรูจากทฤษฎี และองคความรูจาก

ประสบการณสูการปฏิบัติในชั้นเรียนได โดยทํางานรวมกับคณะวิทยากรหลังการอบรมผานระบบออนไลน ดวย

กระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) อยางตอเนื่อง  

 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 เริ่มตน  1 กรกฎาคม 2564   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 

 

4. การขอรับการสนบัสนุนจากหนวยงาน 

 1) - 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

 ดานความรู : เกิดการเรียนรู นําผลการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลงผูเรียน และนําประสบการณเขา

แลกเปลี่ยนเรียนรูแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ จนเกิดองคความรูท่ีไดจากการเขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

  ทักษะ : มีความสามารถบูรณาการความรูสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม

ศักยภาพ สรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน และสรางนวัตกรรมท่ีไดจากการเขา

รวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมใหเปนตนแบบการเรียนรูแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

  ความเปนครู  : เขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สรางเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

สรางวัฒนธรรมทางการเรียนรูในสถานศึกษา และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอวงวิชาชีพ  

 5.2 ผลการนําไปใชในการพัฒนางาน 



  

   คือการนําความรูและทักษะท่ีไดรับการพัฒนาระหวางการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานจริงในหองเรียนของตนเอง ดังนี้ 

    (1) นําเสนอแผนการจัดกิจกรรมแบบคูพัฒนา (Buddy) 1 แผน จัดใหเพ่ือนครู หรือหัวหนา

ฝายวิชาการ หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน ใหขอเสนอแนะ (Comment) แลวนําไปปรับปรุงแผนการจัด

กิจกรรมใหม จากนั้นจึงรายงานผานไลนกลุมของหนวยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก. เพ่ือครู เพ่ือใหวิทยากรหลัก/

วิทยากรพ่ีเลี้ยง ใหการ Coaching  

  (2) นําแผนการจัดกิจกรรมท่ีปรับใหมแลว ไปสอนจริงในหองเรียน โดยมีเพ่ือนครู หรือ

หัวหนาฝายวิชาการ หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน ไปเยี่ยมชั้นเรียน  ถายภาพ หรือคลิปการสอน ท่ีเห็นภาพ

การเยี่ยมชั้นเรียน ภาพการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนในแผนการจัดกิจกรรม และภาพผลงานการเรียนรูของ

ผูเรียน จากนั้นนํามาถอดบทเรียนรวมกับผูเยี่ยมชั้นเรียน สงขอมูลผานระบบออนไลน  (Line/ Facebook) 

   5.3 การสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC Online เครือขายระดับชาติ  

  หลังจากเขารับการอบรมตามหลักสูตรแลว จะเขารวมปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) เครือขายระดับชาติ  ซ่ึงจะไดปฏิบัติกิจกรรมสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพรวมกับสมาชิก

จากท่ัวประเทศ กลุมละ 8 - 10 คน/ครั้ง ในระยะเวลาละ 3 เดือน ตามข้ันตอนกิจกรรม PLC 7 ข้ัน  ภายใต

การกํากับดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรมและเติมเต็มความรูทางวิชาการไปพรอมกันของ Mentor & Expert 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดการมีสวนรวมในชุมชนวชิาชีพของ ก.ค.ศ. ซ่ึงสมาชิกสามารถนับเปนชั่วโมง

การปฏิบัติงานโดยมีรองรอยหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหหนวยพัฒนาครู (นิติบุคคล) หจก. เพ่ือครู 

รับรองชั่วโมง PLC เพ่ือใชเปนรองรอยในการบันทึกในระบบบนัทึก (Logbook) ของ  

กคศ. ไดในอนาคต 

 

 

ลงช่ือ   

              (นายบัญญัติ  ปญญาคํา) 

              ผูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ    



  

         (นายณัฎฐยศ  ปาหลวง) 

                ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติการเขารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา) 

ลำดับท่ี เรื่อง หนวยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

1 ประชมุผูบรหิาร โครงการทรูปลูกปญญา การใช
สื่ออินเตอรเน็ตในการหารายได 

สพม. 35 6 6 มี.ค. 60 

2 อบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
smss  

สพม. 35 12 28-29 มี.ค. 
60 

3 การประชุมชี้แจง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน ในหนวยงานภาครัฐของโรงเรียนใน
ภาคเหนือตอนบน 

กลุมจรัสแสง
ภาคเหนือ 

6 6 เม.ย. 60 

4 การประชุมชี้แจง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ สพม. 35 6 15 พ.ค. 60 



  

ลำดับท่ี เรื่อง หนวยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

คลาวดเพ่ือการศึกษา Office 365 Education 
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
สพม. 35 3 24 พ.ค. 60 

6 การอบรมหลักสูตรการจัดชื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุตาม พรบ. การจัดชื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 

สพม. 35 6 16 ก.ย. 60 

7 การประชุมกำกับติดตามและชี้แจงการจัดทำ
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคเหนือ ดวยระบบคอนเฟอร
เรนช โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

สพม.35 3 19 ม.ค. 61 

8 การประชุมสรางความเขาใจการนำมาตรฐาน
ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร (ฉบัยปรับปรุง 60) 

สพม.35 3 26 ม.ค. 61 

9 อบรมโครงการพัฒนาครูกลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพการจัดการเรียนรูในศัตวรรตท่ี 21 และ

พัฒนาผูเรียนสูยุคไทยแลนด 4.0 

สพม. 35 

 

6 15-16/6/61 

10 อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตรการใช

แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู

ในศัตวรรตท่ี 21 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

เชียงราย 

12 27-28/7/61 

11 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุม

ภายใน 

สพม. 35 6 21/8/61 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา Web 

Application แบบมืออาชีพ 

สพม. 35 6 22/8/61 

13 รวมประชุมทางไกล Video Conference การ

จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รูปแบบ 

NEW DLIT  

สพม. 35 3 26/8/61 

14 รวมประชุมสรุปผลการดำเนินงานแนวทางการ

ปฏิบตัิในรูปแบบของการจัดการเรียนรูดวยระบบ

การศึกษาทางไกล รูปแบบใหม DLTV 

สพม. 35 6 4/9/61 

15 โครงการประชุมนิเทศออนไลน เพ่ือรายงานผล

การนิเทศของครูผูนิเทศโรงเรียนในสังกัด 

สพม. 35 6 18/9/61 

16 การประชุมเพ่ือชักซอมความเขาใจในการ สพม. 35 6 29/10/61 



  

ลำดับท่ี เรื่อง หนวยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

ดำเนินการจัดหาผูรับจาง รายงานจางเหมา

บริการผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำหรับกิจกรรมคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาสู

การพัฒนานวัตกรรมดวย Coding  

สพม. 35 6 16/2/62 

18 การอบรมรับฟงคำบรรยาย เรื่อง สถาบัน

พระมหากษัตริยกับประเทศไทย 

จังหวัดลำพูน 3 4/4/62 

19 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

สพม. 35 6 11/6/62 

20 การประชุมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝก

นักศึกษาวิชาทหาร 

ศูนยการฝก

นักศึกษาวิชา

ทหาร มณฑล

ทหารบกท่ี 33 

3 15/8/62 

21 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุม

ภายใน 

สพม. 35 6 28/8/62 

22 การประเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินการ

ขับเคลื่อนหลักสูตรการตานทุจริตของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สพม. 35 

สพม. 35 6 21/8/62 

23 การประเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมิน

คุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา 

สพม. 35 6 12/9/62 

24 การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับ

ประเทศไทย 

เครือขาย

สงเสริม

ประสิทธิภาพ

การจัดการ

มัธยมศึกษา 

จังหวัดลำพูน 

สพม. 35 

 

3 24/11/62 

25 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานของ

โรงเรียนปา

ตาลบานธิ

12 1-2 เม.ย.63 



  

ลำดับท่ี เรื่อง หนวยงาน จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 พิทยา 

26 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity transparent 

online : ITA Online 

สพม.35 6 16 มิ.ย. 63 

27 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 

ดาน / การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โรงเรียนสูการปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 

สพม.35 12 10-11 ก.ค.

63 

28 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุมครองเด็ก 

สพม.35 12 15-16 ส.ค.

63 

29 การประชุมสัมมนาทางวิชาการสรางความสำเร็จ

ในการทำงานและยกยองเชิดชูเกียรติผูทำ

คุณประโยชนแกราชการ ประจำปงบประมาณ 

2563 

สพม.35 6 24 ก.ย.63 

30 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรปุผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 

2563 

สพม.35 6 30 ก.ย.63 

31 การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการเรียน

การสอนรายวิชาการงานอาชีพ จังหวัดลำพูน 

สพม.35 6 5 มี.ค.64 

32 วิทยากรอบรมทำแบบทดสอบ Online โดยใช 

App Google Form 

โรงเรียนปา

ตาลบานธิ

พิทยา 

6 6 สิงหาคม 

2564 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

สวนที่ 4 

ความตองการในการพัฒนา (กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ) 

1. หลักสูตรใดท่ีทานตองการพัฒนา 

ลําดับท่ี 

3 

612101029  

(คอม 1) 

การสรางแหลงเรียนรูออนไลนโดยใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าทาง

คุณภาพการศึกษา ในโรงเรยีนประถมศึกษา 

ลําดับท่ี 

1 

613101027 

(คอม 2) 

การประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application) เพ่ือสรางแหลงเรียนรูทางอาชีพ 

ผานระบบออนไลนสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อยูระหวางปรับปรุง) 

ลําดับท่ี 

2 

613101020 

(คอม 3) 

การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

2. เพราะเหตุใดทานจึงตองการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  

  กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป, แผนการศึกษาชาติ, นโยบายศธ. และนโยบาย สพฐ.  

  ยุทธศาสตรท่ี 4     ขอ 2. การลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  ขอ 2.2 สงเสริมสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง  ขอ 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อ

การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม   

 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ขอ 1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC)  ขอ 1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  ขอ 1.4 การพัฒนาครูท้ังระบบท่ี

เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

 

3. ทานคาดหวังส่ิงใดจากการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 

  * จะไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และสรางแหลงเรียนรูออนไลน ดวยโปรแกรม

ประยุกตเพ่ือ 1) การใชโปรแกรมแสวงหาความรูบนโลกออนไลน  2) การใชโปรแกรมสรางสื่อนําเสนอสาระ

ความรู  3) การใชโปรแกรมสรางแบบทดสอบและฐานขอมูล 4) การใชโปรแกรมเพ่ือสรางหองเรียนออนไลน 

ซ่ึงจะนําไปสูการลดความเหลื่อมลํ้าทางคุณภาพการศึกษา  ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา 

ไมวาโรงเรียนจะมีครูครบชั้น หรือไมครบชั้น สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 

  * จะไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู และสรางแหลงเรียนรูออนไลน ดวยโปรแกรม

ประยุกตท่ีสามารถใชสรางหองเรียนออนไลนในลักษณะ E-learning ท่ีผูเรียนและผูสอนสามารถเรียนรูในโลก



  

เสมือนจริงได ครบองคประกอบของการเรียนรู ท้ังระบบจัดการเนื้อหา  บริการใหครูสามารถจัดการเนื้อหา 

เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝกหัดตามแผนการจัดการเรียนรูไดทุกรายวิชา และการวัดผลประเมินผล ซ่ึง

จะนําไปสูการลดความเหลื่อมลํ้าทางคุณภาพการศึกษา  ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา 

สรางโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 

  * จะไดจัดทําแผนพัฒนาตนเอง, สรางกรอบแนวคิดการพัฒนาผูเรียน, ฝกเขียนเคาโครงและ

ออกแบบข้ันตอนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ, โดยการสรางความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการฯ (ว

20/21/22) การถอดบทเรียนความสําเร็จจากตัวอยางผลงานท่ีผานการประเมินครูเช่ียวชาญ ภายใตการ

แนะนํา (Coaching) จากวิทยากร ครูเช่ียวชาญ และเขาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยน แบงปน 

(ออนไลน) ตลอดป เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะ ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

4. ทานจะนําความรูจากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของทานอยางไร 

 นําความรูและทักษะท่ีไดรับการพัฒนาระหวางการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงใน

หองเรียนของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม แบบคู Buddy ผานระบบออนไลน  (Line/ 

Facebook) เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนรวมวิชาชีพในอันท่ีจะปรับปรุงการเรียนรู และการปฏิบัติงาน 

 


