
  

 
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(Individual Development Plan - ID Plan) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 

 

 

โดย 
 

 

ชื่อ นายบญัญัติ    นามสกุล ปัญญาค า 

ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 



  

โรงเรียน ป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
 

ค ำน ำ 
 
 ตามท่ี ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
ให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งจัด ท าแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วน
ราชการก าหนดและเขา้รับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งมี
นโยบายพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ชื่อ นายบัญญัติ  ชื่อสกุล  ปัญญาค า 

ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ 

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต 

๏  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป์ 

O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก........................................................................ .................. 

O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก........................................................................ .................. 

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

เข้ารับราชการวันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2528  ณ โรงเรียน  วชิรป่าซาง  สังกัด  ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

อายุราชการจนถึงปัจจุบัน  36  ปี  3  เดือน 

เงินเดือน อันดับ  คศ. 3  อัตราเงินเดือน  61,990  บาท 

สถานที่ท างาน 

1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 

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

.................................................................................... ..........................................(ขณะที่ท าแผนพัฒนาตนเอง) 

2.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน...................................................................................................... ........................... 

...........................................................................................................................................(หากมีการโอน/ย้าย)  

3.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน...................................................................................................... ........................... 

............................................................................................................................. ........... .(หากมีการโอน/ย้าย) 



  

2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน  จ านวน  4  วิชา  รวม  10  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ภาคเรียนที่ 1 

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ ชั้น/ระดับ  ม. ปลาย จ านวน  8  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น/ระดับ ม. ต้น จ านวน  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

 ภาคเรียนที่ 2 

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ   ชั้น/ระดับ  ม. ปลาย จ านวน  12  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น/ระดับ  ม.ต้น  จ านวน  4  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน  

 3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน  12  ชั่วโมง 

 3.2 ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  15  ชั่วโมง 
 3.3 ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  1 ชั่วโมง 
 3.4 ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  ............................... ชัว่โมง 

 

4. ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  (ย้อนหลัง  5 ปี) 

  1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้  ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดตั้งกลุ่ม 

Facebook เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนท าให้สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และทบทวนได้ตลอดเวลาทั้งใน 

เครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือของผู้เรียนเอง ท าให้ผู้เรียนผ่านการประเมินทุกคน 

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

  2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ  ได้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนท าให้ผู้เรียนได้ 

ศึกษาค้นคว้าได้เพ่ิมข้ึน และครูสามารถใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าและจัดการเรียนการสอนได้มาก

ขึ้น 

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

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

  3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและผ่านการประเมินในรายวิชากลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพทุกคน 

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

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

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

 4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาผ่านการประเมินในระดับต่างๆ ทุกครั้ง 

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



  

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

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

 5.  ผลที่เกิดกับชุมชน  ชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาเพ่ิมขึ้น 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ 2  

ผลการประเมินตนเอง 

 

ตอนที่  1  ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ กคศ. 

 

 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู้ 

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 

1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน    

2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐาน การปรับพ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้    



  

4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการ
เรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

   

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับหลักสูตร 

   

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของ
ผู้เรียน 

   

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้    

8. การใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    

9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

 

  ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ท าได้ดี พอใช้ ไม่ค่อยได้ท า 

1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร    

2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้     

3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    

4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้     

5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ

แหล่งเรียนรู้ 

   

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    

 

 

 

  ด้านที่ 3  ความเป็นครู 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้อง
ปรับปรุง 

1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน    

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ทั้ง    



  

กาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือทั้งใน 

และนอกสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

4. มีวินัยและการรักษาวินัย    

5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้

มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ เพิ่มขึ้น 

   

6. ปฏิบัติตนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    

7. มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง    
 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง     

2. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง     

3. ด้านการคิดข้ันพ้ืนฐาน     

4. ด้านการคิดข้ันสูง     

5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย    

6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    

7. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้     

8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     

9. ด้านใฝ่เรียนรู้     

10. ด้านใฝ่ดี     

11. ด้านทักษะชีวิต     

12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน     
 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 



  

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 

1 การสอนในศตวรรษท่ี 21    

2 การแก้ปัญหาผู้เรียน    

3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้    

4 การจัดการชั้นเรียน    

5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ        

6 การพัฒนาหลักสูตร    

7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)        

8 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู        

10 การออกแบบการเรียนรู    
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

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

 

 

 

ส่วนที่ 3 

แผนการพัฒนาตนเอง 
 

1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะที่จะพัฒนา 

 (ให้ใส่หมายเลขเรียงตามล าดับความส าคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา) 

(  4  ) การสอนในศตวรรษท่ี 21 

(  2  ) การแก้ปัญหาผู้เรียน     

(  6  ) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(  5  ) การจัดการชั้นเรียน 

(  3  ) การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ     

(  8  ) การพัฒนาหลักสูตร 

( 10 ) สะเต็มศึกษา(STEM Education)     

(  1  ) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

(  7  ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู     

(  4  ) การออกแบบการเรียนรู     

 

2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 

 วิธีการที่ 1  ภาควิชาการ ซึ่งจะเป็นการศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาที่จะได้ใช้ในห้องเรียนจริงๆ โดยยึด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการสู่

การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ประเด็นในการพัฒนาครอบคลุมทั้งเรื่อง หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อ การวัดผล 

และการวิจัย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หรือแผนการศึกษา พ.ศ. 

2560-2579   

 วิธีการที่ 2 ภาคปฏิบัติการ จะเน้นให้ได้รับการสร้างความเข้าใจแบบเข้ม  การเรียนรู้ที่เกิดจากการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดขั้นสูง ด้วยการทบทวนความรู้ (Review) การสะท้อนคิด (Reflection) และการ
ถอดบทเรียน (AAR) ด้วยกิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาและกับคณะวิทยากร เป็น
กลุ่มย่อย มีวิทยากรประจ ากลุ่มทุกกลุ่ม ซึ่งจะดูแลผู้เข้ารับการพัฒนาให้ได้ฝึกทักษะการออกแบบเส้นทาง



  

คุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตร/เป้าหมายศตวรรษท่ี 21 ได้ออกแบบเส้นทางกระบวนการเรียนรู้อย่างไร
ก่อนสร้างนวัตกรรม และแสดงถึงมีวิธีการวัดผล/สะท้อนผลหลังจากน าไปใช้กับผู้เรียนเพ่ือย้อนกลับน ามา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนต่อไป  
 วิธีการที่ 3 ภาคนิทรรศการ จะเป็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างการปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมที่ดี ที่ผ่าน
การบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติสู่การพัฒนานักเรียนจริง มีการสาธิตแนวปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมที่ดี และฝึก
น าสื่อ/วิธีปฏิบัติ/นวัตกรรมตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อประกอบการเขียนเค้าโครงการ
พัฒนากระบวนการ/สื่อ/นวัตกรรมนั้นๆ ที่จะแสดงให้เห็นว่าจะมีผลส าเร็จอย่างยั่งยืน  
  วิธีการที่ 4 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ – ได้ร่วมสร้างการเรียนรู้ในระหว่างการฝึกอบรม
ด้วยการเรียนรู้จากคู่พัฒนา (Buddy) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ในกลุ่มย่อย การสะท้อนคิด 
(Reflection) การถอดบทเรียน (AAR) และการ Coaching & Mentoring จาก Mentor/Expert เพ่ือให้
สามารถสร้างสรรค์ สรุปองค์ความรู้ที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้จากทฤษฎี และองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ โดยท างานร่วมกับคณะวิทยากรหลังการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่อง  
 

3. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 เริ่มต้น  1 กรกฎาคม 2564   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 

 

4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 

 1) - 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 ด้านความรู้ : เกิดการเรียนรู้ น าผลการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงผู้เรียน และน าประสบการณ์เข้า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ จนเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
  ทักษะ : มีความสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ สร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมท่ีได้จากการเข้า
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
  ความเป็นครู  : เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สร้างวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาชีพ  
 5.2 ผลการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 



  

   คือการน าความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงในห้องเรียนของตนเอง ดังนี้ 
    (1) น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมแบบคู่พัฒนา (Buddy) 1 แผน จัดให้เพื่อนครู หรือหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะ (Comment) แล้วน าไปปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมใหม่ จากนั้นจึงรายงานผ่านไลน์กลุ่มของหน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก. เพ่ือครู เพื่อให้วิทยากรหลัก/
วิทยากรพี่เลี้ยง ให้การ Coaching  
  (2) น าแผนการจัดกิจกรรมที่ปรับใหม่แล้ว ไปสอนจริงในห้องเรียน โดยมีเพ่ือนครู หรือ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน ไปเยี่ยมชั้นเรียน  ถ่ายภาพ หรือคลิปการสอน ที่เห็นภาพ
การเยี่ยมชั้นเรียน ภาพการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนในแผนการจัดกิจกรรม และภาพผลงานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จากนั้นน ามาถอดบทเรียนร่วมกับผู้เยี่ยมชั้นเรียน ส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  (Line/ Facebook) 
   5.3 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC Online เครือข่ายระดับชาติ  

  หลังจากเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรแล้ว จะเข้าร่วมปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) เครือข่ายระดับชาติ  ซึ่งจะได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับสมาชิก

จากทั่วประเทศ กลุ่มละ 8 - 10 คน/ครั้ง ในระยะเวลาละ 3 เดือน ตามขั้นตอนกิจกรรม PLC 7 ขั้น  ภายใต้

การก ากับดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรมและเติมเต็มความรู้ทางวิชาการไปพร้อมกันของ Mentor & Expert 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในชุมชนวชิาชีพของ ก.ค.ศ. ซึ่งสมาชิกสามารถนับเป็นชั่วโมง

การปฏิบัติงานโดยมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้หน่วยพัฒนาครู (นิติบุคคล) หจก. เพ่ือครู 

รับรองชั่วโมง PLC เพ่ือใช้เป็นร่องรอยในการบันทึกในระบบบันทึก (Logbook) ของ  

กคศ. ได้ในอนาคต 

 

 

ลงช่ือ   

              (นายบัญญัติ  ปัญญาค า) 

              ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

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

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

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

ลงช่ือ    



  

         (นายณัฎฐยศ  ป่าหลวง) 

                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา) 

ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 
1 ประชุมผู้บรหิาร โครงการทรูปลูกปัญญา การใช้

สื่ออินเตอรเ์น็ตในการหารายได้ 
สพม. 35 6 6 มี.ค. 60 

2 อบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
smss  

สพม. 35 12 28-29 มี.ค. 
60 

3 การประชุมชี้แจง โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐของโรงเรียนใน
ภาคเหนือตอนบน 

กลุ่มจรัสแสง
ภาคเหนือ 

6 6 เม.ย. 60 

4 การประชุมชี้แจง อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
คลาวด์เพ่ือการศึกษา Office 365 Education 

สพม. 35 6 15 พ.ค. 60 



  

ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 
5 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการด าเนนิงานโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
สพม. 35 3 24 พ.ค. 60 

6 การอบรมหลกัสูตรการจัดชื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุตาม พรบ. การจัดชื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 

สพม. 35 6 16 ก.ย. 60 

7 การประชุมก ากับติดตามและชีแ้จงการจัดท า
ระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงของ
โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยระบบคอนเฟอร์
เรนช์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

สพม.35 3 19 ม.ค. 61 

8 การประชุมสร้างความเข้าใจการน ามาตรฐาน
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ฉบัยปรับปรุง 60) 

สพม.35 3 26 ม.ค. 61 

9 อบรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพการจัดการเรียนรู้ในศัตวรรตที่ 21 และ
พัฒนาผู้เรียนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

สพม. 35 

 

6 15-16/6/61 

10 อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตรการใช้
แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ในศัตวรรตที่ 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 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference การ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ 
NEW DLIT  

สพม. 35 3 26/8/61 

14 ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานแนวทางการ
ปฏิบัติในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล รูปแบบใหม่ DLTV 

สพม. 35 6 4/9/61 

15 โครงการประชุมนิเทศออนไลน์ เพ่ือรายงานผล
การนิเทศของครูผู้นิเทศโรงเรียนในสังกัด 

สพม. 35 6 18/9/61 

16 การประชุมเพ่ือชักซ้อมความเข้าใจในการ
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง รายงานจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

สพม. 35 6 29/10/61 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สพม. 35 6 16/2/62 



  

ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 
ส าหรับกิจกรรมคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาสู่
การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding  

18 การอบรมรับฟังค าบรรยาย เรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

จังหวัดล าพูน 3 4/4/62 

19 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

สพม. 35 6 11/6/62 

20 การประชุมด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 

ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑล
ทหารบกที ่33 

3 15/8/62 

21 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน 

สพม. 35 6 28/8/62 

22 การประเชิงปฏิบัติการติดตามการด าเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรการต้านทุจริตของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สพม. 35 

สพม. 35 6 21/8/62 

23 การประเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

สพม. 35 6 12/9/62 

24 การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย 

เครือข่าย
ส่งเสริม

ประสิทธิภาพ
การจัดการ
มัธยมศึกษา 
จังหวัดล าพูน 

สพม. 35 
 

3 24/11/62 

25 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนป่า
ตาลบ้านธิ

พิทยา 

12 1-2 เม.ย.63 

26 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา (Integrity transparent 
online : ITA Online 

สพม.35 6 16 มิ.ย. 63 

27 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษา 4 
ด้าน / การขับเคลื่อนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนสู่การปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 

สพม.35 12 10-11 ก.ค.
63 

28 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

สพม.35 12 15-16 ส.ค.
63 



  

ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 
29 การประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความส าเร็จ

ในการท างานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

สพม.35 6 24 ก.ย.63 

30 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

สพม.35 6 30 ก.ย.63 

31 การประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการงานอาชีพ จังหวัดล าพูน 

สพม.35 6 5 มี.ค.64 

32 วิทยากรอบรมท าแบบทดสอบ Online โดยใช้ 
App Google Form 

โรงเรียนป่า
ตาลบ้านธิ

พิทยา 

6 6 สิงหาคม 
2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 

ล าดับที่ 
3 

612101029  
(คอม 1) 

การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทาง
คุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา 

ล าดับที่ 613101027 การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพ 



  

1 (คอม 2) ผ่านระบบออนไลน์ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อยู่ระหว่างปรับปรุง) 

ล าดับที่ 
2 

613101020 
(คอม 3) 

การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนการศึกษาชาติ, นโยบายศธ. และนโยบาย สพฐ.  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4     ข้อ 2. การลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  ข้อ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  ข้อ 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อ

การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม   

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ข้อ 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC)  ข้อ 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  ข้อ 1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่

เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

 

3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
  * จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือ 1) การใช้โปรแกรมแสวงหาความรู้บนโลกออนไลน์  2) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อน าเสนอสาระ
ความรู้  3) การใช้โปรแกรมสร้างแบบทดสอบและฐานข้อมูล 4) การใช้โปรแกรมเพ่ือสร้างห้องเรียนออนไลน์ 
ซึ่งจะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล ้าทางคุณภาพการศึกษา  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ไม่ว่าโรงเรียนจะมีครูครบชั้น หรือไม่ครบชั้น สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  * จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ที่สามารถใช้สร้างห้องเรียนออนไลน์ในลักษณะ E-learning ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ในโลก
เสมือนจริงได้ ครบองค์ประกอบของการเรียนรู้ ทั้งระบบจัดการเนื้อหา  บริการให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา 
เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทุกรายวิชา และการวัดผลประเมินผล ซึ่ง
จะน าไปสู่การลดความเหลื่อมล ้าทางคุณภาพการศึกษา  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
  * จะได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง, สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียน, ฝึกเขียนเค้าโครงและ
ออกแบบขั้นตอนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ, โดยการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว
20/21/22) การถอดบทเรียนความส าเร็จจากตัวอย่างผลงานที่ผ่านการประเมินครูเชี่ยวชาญ ภายใต้การ
แนะน า (Coaching) จากวิทยากร ครูเชี่ยวชาญ และเข้าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน 
(ออนไลน์) ตลอดปี เพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 



  

 น าความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน
ห้องเรียนของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม แบบคู่ Buddy ผ่านระบบออนไลน์  (Line/ 
Facebook) เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพในอันที่จะปรับปรุงการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน 
 


