
  

 
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

(Individual Development Plan-ID Plan) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 

โดย 
 

ชื่อ นายจตุพล   อภิวงค์งาม 
ต าแหน่ง ครูคศ. 3 วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน ป่าตาลบ้านธิพิทยา 
    สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

 
 
 



  

 
ค าน า 

 
 ตามท่ี ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/๒๕๖๐) 
เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมท้ังจัดท า
แผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ีส่วนราชการก าหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ผู้บริหาร
อนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐ
ศิลป์) มีนโยบายพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ   ส าหรับการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตร
ท่ีสถาบัน  คุรุพัฒนารับรองและ สพฐ.คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนา 

 ส าหรับปีงบประมาณ 2564 นี้ ก าหนดการเริ่มให้ครูแสดงความต้องการพัฒนาตนเอง    
ในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)    ซึ่งในระหว่างนี้ จะมีแนวปฏิบัติของ
ครูผู้สอน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยพัฒนาตามแนวทางท่ี สพฐ.
ได้จัดประชุมชี้แจงเมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
ชื่อ นายจตุพล  ชื่อสกุล  อภิวงค์งาม 
ต าแหน่ง ครูคศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา 
O  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก.......................................................................................... 
O  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................  
เข้ารับราชการวันที่ 1 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2533 ณ สปอ. ประโคนชัย สังกัด สปจ.บุรีรัมย์ 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน   31  ปี  8  เดือน 
เงินเดือน อันดับ คศ. 3 อัตราเงินเดือน 60,090 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 1 วิชา  รวม 16 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 ภาคเรียนที่ 1 
วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น/ระดับ ม.ต้น  จ านวน 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
 3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 21 ชั่วโมง 
 3.2 ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง 
 3.3 ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  .....1.... ชั่วโมง 
 3.4 ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  ............................... ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
4. ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งปัจจุบนั  (ยอ้นหลงั  5 ปี) 
  1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยร่วมกับคณะครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
วิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  โดยการวัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆ 
ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และ   มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา 

2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 

ได้ด าเนินการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ  ส่งผลให้ตนเองได้รับความรู้ทั้งด้านงานสอนและงาน
พิเศษต่างๆ  และน าความรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเอง  ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์  ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น            
โดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ  นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาสื่อแล ะ
นวัตกรรม 

3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง  
เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถใน
การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากข้ึน
และส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพ้ืนฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

จากการที่สถานศึกษามีการวางแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม           
ซึ่งนักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  
ชุมชน  ท้องถิ่น    

 



  

5. ผลที่เกิดกับชุมชน 

สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษา  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา  ประเพณี
ลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  การทอดผ้าป่า  ทอดกฐิน  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ได้แก่  
โครงงานกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โครงการรณรงค์การออกเสียงประชามติต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญ โครงการสร้างฝายชลอน้ าแม่ธิ    จนท าให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและท้องถิ่น   นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละภาคเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพ่ือหา
แนวทาง     ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทาง
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของกคศ. 
 
 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความรู ้

มีมาก   ปานกลาง มีนอ้ย 

๑. เนือ้หา ในรายวิชา/กลุม่สาระการเรียนรู ้ท่ีสอน /   

๒. วิธีสอน ถ่ายทอดความรูเ้ชิงเนือ้หา กิจกรรม บรบิท เปา้หมายการ
เรียนรู ้ความรูพื้น้ฐาน การปรบัพืน้ฐาน และอปุสรรคการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียน 

 

 

/ 

  

๓. หลกัการสอน และกระบวนการเรียนรู ้  /  

๔. หลกัสตูร การออกแบบ วางแผนการใช ้ประเมิน และแนวทางการ
เรียนรูใ้นแตล่ะเนือ้หา 

 

/ 

  

๕. พืน้ฐานการศกึษา หลกัการศกึษา ปรชัญาการศกึษา จิตวิทยาสงัคม 
นโยบายการศกึษา จดุมุง่หมายการจดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัชาตจินถึง
ระดบัหลกัสตูร 

 

 

/ 

  

๖. การจดัการศกึษาแบบรวม และการตอบสนองตอ่ความหลากหลาย
ของผูเ้รียน 

 

 

 

/ 

 

๗. ทฤษฎีการเรียนรู ้และจิตวิทยาการเรียนรู ้  /  

๘. การใชเ้ทคโนโลยี และส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนรู ้ /   

๙. การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความสามารถ 

ท าไดดี้ พอใช ้ ไมค่อ่ยได้
ท า 

1. การสร้างและหรอืพัฒนาหลักสูตร  /  

2. การออกแบบหนว่ยการเรียนรู้  /   

3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  /  

4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้   /  

5. การสร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา

และแหล่งเรียนรู้ 

  

/ 

 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ /   

 

  ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง ระดบัความเป็นครู 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง
ปรบัปรุง 

๑. ยดึมั่น ผกูพนั ศรทัธาในวิชาชีพ และทุม่เทเพ่ือการเรียนรูข้องผูเ้รียน /   

๒. มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ทัง้

กาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนใหเ้ป็นท่ีเคารพ ศรทัธา และนา่เช่ือถือทัง้

ใน และนอกสถานศกึษา 

 

 

/ 

  

๓. ปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู /   

๔. มีวินยัและการรกัษาวินยั /   

๕. เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู ้ปรบัปรุง และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

ใหมี้ความรูค้วามช านาญในวิชาชีพ เพิ่มขึน้ 

 

/ 

  

๖. ปฏิบตัตินโดยน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ /   

๗. มีทศันคตท่ีิดีตอ่บา้นเมือง /   
 

 



  

 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของสพฐ. 
 

รายการศกัยภาพผูเ้รียนตามจดุเนน้ ระดบัศกัยภาพ 

สงูมาก ปานกลาง ยงัตอ้ง
ปรบัปรุง 

1. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง   /  

2. ด้านคิดเลขเป็น คดิเลขคล่อง   /  

3. ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน   /  

4. ด้านการคิดขั้นสูง   /  

5. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย /   

6. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   / 

7. ด้านการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  /   

8. ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   /  

9. ด้านใฝ่เรียนรู ้  /  

10. ด้านใฝด่ี  /   

11. ด้านทักษะชีวติ   /  

12. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศกึษาและการท างาน   /  

 
ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศักยภาพผูเ้รียนตามจุดเน้น ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้อง

ปรับปรุง 

1 การสอนในศตวรรษที่ 21 /   

2 การแก้ปัญหาผูเ้รียน     /   

3 จติวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ /   

4 การจัดการช้ันเรยีน /   

5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง

วิชาชีพ     

 /  



  

6 การพัฒนาหลักสูตร /   

7 สะเต็มศกึษา(STEM Education)       / 

8 การใชส้ือ่และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ /   

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      /  

10 การออกแบบการเรียนรู้  /  
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  
  ตอ้งพฒันาดา้นการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการของกลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะที่จะพัฒนา 
 (ให้ใส่หมายเลขเรียงตามล าดับความส าคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา 

(  5   ) การสอนในศตวรรษที่ 21 
(   9  ) การแก้ปัญหาผู้เรียน     
(  4   )  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
(   8  )  การจัดการชั้นเรียน 
(  6   )  การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
(   7  ) การพัฒนาหลักสูตร 
( 10  ) สะเต็มศึกษา(STEM Education)     
(  3   ) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
(   2  ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
(   1  ) การออกแบบการเรียนรู้ 

 
2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 
 วิธีการที่ 1  ภาควิชาการ ซึ่งจะเป็นการศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาที่จะได้ใช้ในห้องเรียนจริงๆ โดยยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดจากการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการสู่
การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ประเด็นในการพัฒนาครอบคลุมทั้งเรื่อง หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อ การวัดผล 
และการวิจัย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 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 ๒๑ ได้ออกแบบเส้นทางกระบวนการเรียนรู้อย่างไร
ก่อนสร้างนวัตกรรม และแสดงถึงมีวิธีการวัดผล/สะท้อนผลหลังจากน าไปใช้กับผู้เรียนเพ่ือย้อนกลับน ามา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนต่อไป  
 วิธีการที่ 3  ภาคนิทรรศการ จะเป็นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างการปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมที่ดี ที่ผ่าน
การบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติสู่การพัฒนานักเรียนจริง  มีการสาธิตแนวปฏิบัติ/สื่อ-นวัตกรรมที่ดี       
และฝึกน าสื่อ/วิธีปฏิบัติ/นวัตกรรมตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน เพ่ือประกอบการเขียน     
เค้าโครงการพัฒนากระบวนการ/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  16 พฤษภาคม 2564   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
 
4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 1) ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนและองค์กรภายนอก  
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผลลัพท์ท่ีคาดหวัง 
 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 จัดให้เพ่ือนครู หรือหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะ (Comment) แล้วน าไปปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมใหม่ จากนั้นจึงรายงานผ่านไลน์กลุ่มของหน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู เพ่ือให้วิทยากรหลัก/
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  

  หลังจากเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาอนุมัติแล้ว จะเข้าร่วมปฏิบัติการ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เครือข่ายระดับชาติ  ซึ่งจะได้ปฏิบัติกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพร่วมกับสมาชิกจากทั่วประเทศ กลุ่มละ 8-10 คน/ครั้ง ในระยะเวลาละ 3  เดือน ตามข้ันตอนกิจกรรม 
PLC 7  ขั้น  ภายใต้การก ากับดูแลตลอดการปฏิบัติกิจกรรมและเติมเต็มความรู้ทางวิชาการไปพร้อมกันของ 
Mentor & Expert เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาชีพของ  
ก.ค.ศ. ซึ่งสมาชิกสามารถนับเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานโดยมีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้หน่วย
พัฒนาครู (นิติบุคคล) หจก.เพ่ือครู รับรองชั่วโมง PLC เพ่ือใช้เป็นร่องรอยในการบันทึกในระบบบันทึก 
(Logbook) ของ กคศ. ได้ในอนาคต 

                           
 
  
ลงช่ือ.................................................... 

(นายจตุพล  อภิวงค์งาม) 
ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
ลงช่ือ........................................................................ 

(  นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง  ) 
                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา) 

ล าดับที ่ เร่ือง หน่วยงาน จ านวนช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. จัดท าแผนแนะกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า  

สพม.35 8  

2. อบรมเชิงปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรม การ
ค้นหาตนเองสู่อาชีพเพ่ือการมีงานท า 

ศูนย์แนะแนว 
สพม. 35 

8  

3.  การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 

สพม. 35 
 

8  

4.  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
สถานศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค 
Thailand4.0 

จัดหางานจังหวัด
ล าพูน 

8  

5. เครือข่ายการแนะแนวอาชีพภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานกิจกรรม
แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ 

สนง.จัดหางานจังหวัด
ล าพูน 

8  

6. อบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาครูผู้นิเทศ สพม. 35 16  

7. พัฒนาครูแกนน าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพม.35 8  

8. ประชุมผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา8
วามเข้มแข็งในสถานศึกษา 

สพม.35 8  

9. ประชุมหลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 16  

10. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกัน
โอกาสทางการเรียนรู้(ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

สพม.35 8  



  

ยากจน) 
11 การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะครูในการ

จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ(Computing 
science)ส าหรับโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 

สพม.35 8  

12 การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ เรื่องเทคนิคการคิดเลข
เร็วแบบอินเดยี(เวทคณติ) 

ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จังหวัด

ล าพูน 

8  

13 การพัฒนาและเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและปรับ
ฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อตา้นการทุจริต กิจกรรม 
การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์สว่นรวม 

สพม.35 8  

14 สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สพม.35 8  

15  การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งาน
ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE 
Safety Platform) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4  

16  การอบรมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ใน
ระบบ E-learning CME2 หลักสูตร
กระบวนการสอนตามแนวคิด BBL 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต2 

4  

17 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรส าหรับครู การจัดท าสารสนเทศ
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต3 

4  

18  การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลักสูตรส าหรับครูรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต3 

4  

19  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการ
พัฒนา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน 

4  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

ความต้องการในการพัฒนา (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

1.หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
 
 
ล าดับที่ 1 
ล าดับที่ 2 
 

 
  
 

 

ครูคณิตศาสตร์ กับ การสอนในยุค COVIC 2019 

การให้บริการการงานแนะแนวในยุค 2022 

 
 

๑. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
๑) ครูคณิตศาสตร์ กับ การสอนในยุค COVIC 2019 

๒) การให้บริการการงานแนะแนวในยุค 2022 

๒. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
๑) น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๒) น ามาใช้ในงานแนะแนว 

 

๓. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
๑) ความรู้ / เทคนิค / วิธีการในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๒) เทคนิคและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในงานแนะแนว 

 



  

๔. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
น าความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บัจากการพฒันาการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิานจรงิใน
การจดัการเรียนการสอนของตนเอง รวมแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเพ่ือนร่วมวิชาชีพในอนัท่ีจะปรบัปรุง
การเรียนรู ้และการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
 
  

 
 
 
 
 


