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ค าน า 
 
 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันที่              
5 กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งจัด ท าแนนการพัฒนาตนเองเปนนรายปี ตามแบบที่
ส่วนราชการก าหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแนนอย่างเปนนระบบ และต่อเนื่อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสูตร
คูปอง ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดท าแนนพัฒนาตนเอง เพ่ือให้นู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan  
  การวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ (Individual  Development  
Planning  :  IDP) เป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของบุคคล  ตอบสนองความสนใจในรูปแบบ
วิธีการพัฒนาที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ที่ตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ  ที่
มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency 
Based Approach) ที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน 
และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการที่จ าเป็น ของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง  มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ มีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงาน  อันน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

ในการก าหนดแผนพัฒนาครั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของข้าพเจ้า  จึงหวังอย่างยิ่งว่าการวางแผน
พัฒนาตนเองฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจ ไม่มากก็น้อย 
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 1.ข้อมูลส่วนบุคคล 
   -วิชาที่สอน          1
   -จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน                                                                              1 
   - ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 5ปี 
 2. ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ        3
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 ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่   5
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 ตอนที่ 2 ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันครุพัฒนา    7 
ส่วนที่  3  แผนการพัฒนาตนเอง         9 
ส่วนที่4 ความต้องการในการพัฒนา        13 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. ชื่อ   นางวรภิญญา     ชื่อสกุล   ทองอุดม 
ต าแหน่ง ครู   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  วิชาเอก  เคมี  วิชาโท ชีววิทยา 
เข้ารับราชการวันที่  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2542  ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อ าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว สังกัด สพม.  7 
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน 20  ปี  7   เดือน 
เงินเดือน อันดับ คศ  .3  อัตราเงินเดือน. 38,920.บาท 
สถานที่ท างาน 
 สถานศึกษาโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ขณะที่ท า
แผนพัฒนาตนเอง) 
2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน  จ านวน 14  วิชา    รวม    34  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 ภาคเรียนที่ 1 
 วิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ชั้น ม.1/2    จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)   ชั้น ม.4/1     จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)   ชั้น ม.4/2     จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาเคมี       ชั้น ม.5     จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาเคมี       ชั้น ม.6     จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์   ชั้น ม.1-6    จ านวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ชั้น ม.1-3    จ านวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 กิจกรรมโฮมรูม    ชั้น ม.1/2    จ านวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์   ชั้น ม.1-6    จ านวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  รวม      19 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ภาคเรียนที่ 2 
 วิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ชั้น ม.1/2    จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)   ชั้น ม.4/1     จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาเคมี       ชั้น ม.5     จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 วิชาเคมี       ชั้น ม.6     จ านวน 3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์   ชั้น ม.1-6    จ านวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ชั้น ม.1-3    จ านวน 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 กิจกรรมโฮมรูม    ชั้น ม.1/2    จ านวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์   ชั้น ม.1-6    จ านวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  รวม      17 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
 3.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน   16 ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 3.2 ชั่วโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   -หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1  ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   -หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน  2 ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   -หัวหน้างานแนะแนว   2  ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   -หัวหน้างานพัสดุ   1 ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 3.3 ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   2   ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 3.4 ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 3   ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
   -กิจกรรมโฮมรูม    1  ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   -กิจกรรมลูกเสือ    1  ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   -กิจกรรมอบรมวันศุกร์สุดสัปดาห์         1         ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
  
4. ผลงาน  ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งปัจจุบัน  (ย้อนหลัง  5 ปี) 
  1.  ผลท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

 1.1 มีการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน รายวิชา
หรือ กิจกรรมที่รับผิดชอบและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี 
 ความสุข 
 1.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้เรียน ฝึกเน้นกระบวนการคิดและทักษะตามเนื้อหา  
มีการให้ท าแบบฝึกหัด ชิ้นงานและการบ้านให้นักเรียนท าอย่างเหมาะสม 

    1.3 มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนด 
 พร้อมปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง 

 1.4 มีการประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่สอน หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ เมื่อ 
สิ้นสุดการเรียนรายภาคเรียน ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.5 มีการตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ประเมินคุณลักษณะและการอ่านคิด วิเคราะห์เขียน 
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกภาคเรียน 

     1.6 มีการน าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.7 ให้ค าปรึกษาดูแลนักเรียนในฐานะครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องส่งผล 
 ให้ได้รับการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมาก  
 1.8 มีการพบปะผู้ปกครองทั้งการเยี่ยมบ้านและการรายงานผลการเรียนท าให้ผู้ปกครองมีความพึง 
พอใจและร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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  2.  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาวิชาการ 

 2.1 มีความเข้าใจในการใช้หลักสูตรและมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาที่ 
 รับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2.2 มกีารพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทีจ่ัด 
 เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
 2.3 มแีผนการวัดผลและประเมินผลในรายวิชาที่สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการ 
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจรรมการเรียนรู้ 
 2.4 มีการพัฒนาสื่อ Power Point ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแนะน าให้นักเรียนใช้สื่อ  
ออนไลน์ในการค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน 
 2.5 มีการท าวิจัยเรื่องความเหมาะสมในการใช้สื่อ Power Point ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า
ผลการประเมินนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 2.6 ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากของชุมชนภายนอกและสถานประกอบการ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง 

  2.7 ท าให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
  
  3.  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

 3.1 นักเรียนสนใจมีความชื่นชอบและเกิดความอยากเรียนในวิชาที่สอน 
   3.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นท้ังในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียนและระดับชาติ 

 3.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะเป็นไปตามโรงเรียน 
  ก าหนดทุกข้อ 

   3.4 นักเรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญของหลักสูตรทั้ง 5 ด้านในระดับดีมาก 
    3.5 นักเรียนมีผลงานและชิ้นงานที่สะท้อนการใช้ทักษะความคิดขั้นสูง 

 3.6 นักเรียนสามารถใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาความรู้และเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี 
     วิจารณญาณ  

   3.7 นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนดีและมีคุณค่า 
 
  4.  ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 

 4.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 4.2 สถานศึกษาได้รับรางวัลการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 4.3 สถานศึกษาได้ความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน 
 4.4 สถานศึกษาได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ระดับภูมิภาค 
 4.5 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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  5.  ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
  5.1 เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง 
 นักเรียน 
  5.2 เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดกิจกรรม 
          พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  5.3 เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา ด้าน                               
           ศิลปวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
 ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  5.4 ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อม่ันและศรัทธาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้     
         ผู้ปกครองน าบุตร หลานมาเรียนที่โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
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ส่วนที่ 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    
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  ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน    

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน                 
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ด ารงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเชื่อถือ
ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 

   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

4. มีวินัยและการรักษาวินัย    

5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

   

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     
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ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1 การสอนในศตวรรษท่ี 21    

2 การแกปญหาผูเรียน        

3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้    

4 การจัดการชั้นเรียน    

5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ        

6 การพัฒนาหลักสูตร    

7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)        

8 การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู    

9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     

10 การออกแบบการเรียนรู    
 

  สรุปผลการประเมินตนเอง  
  ตอนที่ 1ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ  กคศ. 
  ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่   ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และด้านความ
เป็นครู 
 จุดเด่น 
 มีความรู้ความสามารถ ในเนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอน มีความรู้ความสามารถ
เข้าใจพ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร   มีความสามารถการจัดการศึกษาแบบรวม และการ
ตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ในระดับดีมาก  
 จุดที่ควรพัฒนา 
  - ควรปรับปรุงพัฒนาในด้าน  วิธีสอน การถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามตามเป้าหมาย   ศึกษาพัฒนาหลักการสอน และกระบวนการเรียนรู้   จัดท าหลักสูตร การออกแบบ วาง
แผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาพัฒนาการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และสื่อนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้มากข้ึน   
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
จุดเด่น 
 มีความสามารถพัฒนาผู้เรียนศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมุ่งม่ันใน
การศึกษาและการท างาน 
จุดที่ควรพัฒนา  
 - การพัฒนาให้นักเรียน อ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ด้านการ
คิดข้ันสูง ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านการใช้ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านใฝ่ดี เป็นต้น 
 
ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 จากตารางพบว่า ควรได้รับการพัฒนาตนเอง ในเรื่อง การสอนในศตวรรษที่ 21  การวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ  การพัฒนาหลักสูตร สะเต็มศึกษา(STEM Education)   การ
ใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู   การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ การออกแบบการเรียนรู 
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ส่วนที่ 3 
แผนการพัฒนาตนเอง 

 
1. อันดับความส าคัญ / สมรรถนะท่ีจะพัฒนา 
 (ให้ใส่หมายเลขเรียงตามล าดับความส าคัญของสมรรถนะที่จะพัฒนา 

(  3   ) การสอนในศตวรรษที่ 21 
(  5    ) การแกปญหาผูเรียน     
(  8    )  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
(  9    )  การจัดการชั้นเรียน 
(  1   )  การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ     
(  4    ) การพัฒนาหลักสูตร 
(  10  ) สะเต็มศึกษา(STEM Education)     
(  2   ) การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
(  7   ) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
(  6    ) การออกแบบการเรียนรู  

 
2. วิธีการ /รูปแบบการพัฒนา 
 1. เข้ารับการอบรม สัมมนาที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือจากหน่วยงานอื่นๆจัดขึ้น 
  2. ศึกษาดูงานจากบุคลากรต้นแบบทั้งในโรงเรียนและจากโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง 
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในโรงเรียนหรือจากบุคลากรโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง 
  4. ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจากต ารา วารสาร ต่างๆ และน ามาพัฒนาตนเอง 

 5. สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เนต 
3. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 เริ่มต้น  16 พฤษภาคม 2563   สิ้นสุด  31 มีนาคม 2564 
 
4. การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
 - ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ผลลัพธ์ทีค่าดหวัง 
 ด้านความรู้ :  
 มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีความรู้เรื่องการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์  การวัดผลประเมินผล การผลิตสื่อ การใช้สื่อ ประเภท ICT ตลอดจนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
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  ด้านทักษะ :  
  ด้านความเป็นครู :  มีทักษะในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ สมารถสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ในด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
 

 5.2 ผลการน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
  -ด้านการสอน    สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้น ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ปัญหานักเรียน ติด O  ร  มส  ของนักเรียนในรายวิชาที่
สอนลดลง  
  -งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน  สามารถน าความรู้จากการอบรมมา
ปรับปรุงการท างานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
 
   5.3 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC Online เครือข่าย  
  บุคลากรในโรงเรียน มีความเอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  พัฒนาตนเอง สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 
       ลงช่ือ........................................................................ 

                     ( นางวรภิญญา  ทองอุดม) 
                    ผู้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

ความเห็นของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

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

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

  ( นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม) 

                          ต าแหน่ง คร ูคศ.3 
 ความเห็นของผู้บริหาร  

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

  ลงชื่อ........................................................................ 

  (นางพิจิตรา ค ามันตรี ) 

          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
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6. ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา) 

ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวนชั่วโมง หมายเหตุ 

1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สพม.33 6 2 เม.ย  2556 

2 อบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

สพม.33 6 26 ก.ค.2556 

3 สัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรในระดับสห
วิทยาเขต 

สพม.33 6 7  กันยายน 
2556 

4 ร่วมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่56 สพม.33 12 28-29ต.ค. 
2556 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวินัย กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ
พัฒนาองค์กรยุคใหม่ 

สพม.33 12 29-30 มิ.ย 
2557 

6 ฟังนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

สพม.33 6 3 มิถุนายน 
2558 

7 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

สพม.33และ
มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสุรินทร ์

24 18-19 และ 25-
26  เดือน
กรกฎาคม 

8 TEPE การสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ครุสภา 6 5 เม.ย.2559 

9 เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สพม.33 6 25 มิ.ย. 2559 

10 ปฏิบัติการและขยายผลการน าส่งข้อมูล
สารสนเทศที่จ าเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่

ระบบ 

สพม.33 6 10  ม.ค.  2560 

11 ศึกษาดูงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8  ก.ย. 2560 6 8  ก.ย. 2560 
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ล าดับที่ เรื่อง หน่วยงาน จ านวน
ชั่วโมง 

หมายเหตุ 

12 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 

สพม.33 6 2 ม.ค.62 

13 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบตาม
แนวคิด Active Learning  

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎมหาสารคาม 

12 21-22 กรกฎาคม 
2561 

14 การเตรียมสื่อการเรียนการสอนส าหรับใช้ใน
บทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย  

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎมหาสารคาม 

12 4-5 มิ.ย 2561 

15 กาน ามาตรฐานการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

สพม.33 6 20 ก.ย..2561 

16 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้
นิเทศภายในเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(Lesson Study) ของครู 

สพม.33 6 11 พ.ย.2561 

17 สัมมนางานแนะแนว สพม.33 และส า
นังานจัดหางาน
จังหวัดสุรินร์ 

6 8 กรกฎาคม 2562 

18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมวิชาการ สพม.33 6 18 ต.ค..2562 

19 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียนสุจรติ 

สพม.33 6 21 ต.ค..2562 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกฝังจิตส านึก
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต 

สพม.33 6 29 ต.ค..2562 

21 สัมมนางานแนะแนว สพม.33 และส า
นังานจัดหางาน
จังหวัดสุรินทร ์

6 24 มกราคม 2563 

22 ประชุมปฏิบัติการนิเทศติดตามให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือและแนะน าการด าเนินการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

สพม.33 6 14  กุมภาพันธ์
2563 
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ส่วนที่ 4 

ความต้องการในการพัฒนา  

1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา  
 

ล าดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 
1 

 
การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 

2 
 

การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 

3 
 

การสอนในศตวรรษท่ี 21 
 

 
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
 เนื่องจากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันกับยุคไทย
แลนด์4.0  และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  และยังไม่เคยอบรมพัฒนาหลักสูตรข้างต้น
ดังกล่าวนี้ 
 
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
 มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนามากยิ่งขึ้นสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ในหลักสูตรที่อบรมพัฒนา  มาพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา 
 
4. ท่านจะน าความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรมพัฒนา  มาพัฒนาการเรียนการสอนให้ตนเองมี
ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ โดยมีความรู้เรื่องการเขยีนแผนการจัดประสบการณ์  การวัดผลประเมินผล 
สามารถการผลิตสื่อ การใช้สื่อ ประเภท ICT  ตลอดจนท าวิจัยมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถน ามาพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได ้   สามารถน าความรู้ในหลักสูตรการสอนในยุคศตวรรษที่ 21   มาพัฒนาการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้เหมาะสม  ส่งผลให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 


