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เร่ือง  แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  ปีการศึกษา 2564 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
 

 ด้วยข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์  ปามูล  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(Individual Development Plan : ID Plan)  ปีการศึกษา 
2564 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลดี         
แก่ตนเองและราชการ และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
  บ ัดน ี ้  การจ ัดทำแผนพ ัฒนาตน เองรายบ ุคคล ( Individual Development Plan : ID Plan)                 
ปีการศึกษา 2564 ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ข้าพเจ้าขออนุญาตส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN)  รายละเอียดดังแนบ  
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คำนำ 
 
 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว22/2560) เมื่อวันท่ี             
5 กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัด ทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบท่ี
ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสตูร
คูปอง ครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
มีระบบ และมีประสิทธ ิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)                  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายพัฒนาครูเพื่อเช่ือมโยงกับ
วิทยฐานะ โดยจัดสรรงบประมาณให้ข้าราชการครู คนละ 10,000 บาทต่อไป สำหรับการอบรมพัฒนาตนเองใน
หลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองและ สพฐ.คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนา 

สำหรับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2563 ของครูผู้สอน  
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้   
 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกุศล  มีปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  ท่ีให้คำแนะนำในการ
จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ((Individual Development Plan: ID Plan)ฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
  
                                                                                                 นชุรินทร์  ปามูล 
                                        พฤษภาคม  2564 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบญั 
 

         เรื่อง                                                                       หน้า 
 
          ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล        1 
 ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง       4  
 ส่วนท่ี 3 แผนการพัฒนาตนเอง       7 
 ส่วนท่ี 4 ความต้องการในการพัฒนา      14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(Individual Development Plan: ID Plan) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ชื่อ  นางสาวนุชรินทร์     ชื่อสกุล    ปามูล    ตำแหน่ง    ครู    วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
วุฒิการศึกษา 
   ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกดุริยางค์ไทย 
   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา 
เข้ารับราชการวันที่  27   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555  ณ  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
สังกัด   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน 9 ป ี1  เดือนเงินเดือน อันดับ คศ.2  อัตราเงินเดือน 28,550 บาท 
สถานที่ทำงาน 
    1.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม   อำเภอเชียงแสน    จังหวัดเชียงราย 
    (ขณะท่ีทำแผนพัฒนาตนเอง) 
 
 2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำการสอน   
      จำนวน  4  วิชา  รวม  18 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   ภาคเรียนที่ 1 

วิชา ศิลปะ 3     ช้ัน/ระดับ ม.2     จำนวน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา ศิลปะ 5    ช้ัน/ระดับ ม.3    จำนวน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา ศิลปะ 11    ช้ัน/ระดับ ม.6     จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

      วิชากลองปู่จา    ช้ัน/ระดับ ม.6/2   จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา แนะแนว    ช้ัน/ระดับ ม.4/2   จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

     วิชา ชุมนุม     ช้ัน/ระดับ ม.ต้น     จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา จริยธรรม    ช้ัน/ระดับ ม.ปลาย  จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

     กิจกรรมสาธารณประโยชน์   ช้ัน/ระดับ ม.4/2   จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรม PLC         จำนวน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   ภาคเรียนที่ 2 
   จำนวน  4  วิชา  รวม  1๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

วิชา ศิลปะ 4     ช้ัน/ระดับ ม.2    จำนวน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา ศิลปะ 6    ช้ัน/ระดับ ม.3   จำนวน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา ศิลปะ 12    ช้ัน/ระดับ ม.6    จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา การฟ้อนดาบฟ้อนเจิง   ช้ัน/ระดับ ม.6/2  จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา แนะแนว    ช้ัน/ระดับ ม.4/2  จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

     วิชา ชุมนุม         ช้ัน/ระดับ ม.1-6   จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
วิชา จริยธรรม    ช้ัน/ระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

     กิจกรรมสาธารณประโยชน์   ช้ัน/ระดับ ม.4/2   จำนวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
   กิจกรรม PLC         จำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์
   
3. จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
   3.1 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน   ………18………  ช่ัวโมง 
   3.2 ช่ัวโมงสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  ............................... ช่ัวโมง 
   3.3 ช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  .........๘๐.........  ช่ัวโมง 
   3.4 ช่ัวโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  ............................... ช่ัวโมง 
 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน  (ยอ้นหลัง 1 ปี) 
      1.  ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 

         ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  โดยการวิเคราะห์หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ 
โครงการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้ ช้ินงาน แบบฝึก โดยการ
วัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆ ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  ด้านทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้เพื่อ
จะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหา 
 

 2.  ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ 
ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาทางด้านวิชาการ  ครูมีความเข้าใจในการนำกระบวนการ PLC เข้ามาใช้

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้ตนเองได้รับความรู้ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะการคิดในรูปแบบต่าง ๆ  โดยพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมความมีวินัยในตนเองโดยใช้ส่ือ
การเรียนการสอน เช่น แบบฝึกทักษะ และสื่อ Power points ที่ผลิตขึ้นเอง เป็นสื่อ ในการพัฒนา
กิจกรรมเรียนการสอน  ซึ่งมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 



 

 

นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ นอกจากนั้นโรงเรียนยังสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาส่ือและนวัตกรรม และมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง 

 

    3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการ 

ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามความมีวินัย 
ในตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะมีความสามารถในทกัษะ

 วิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจและ ทักษะไปบูรณาการ
 และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้นและส่งผลให้การใช้ชีวิตภาย
 หน้า อยู่บนพื้นฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
 มีความสุข นอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะศิลปะ  ในระดับต่าง ๆ 
 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
 ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ท้ังระดับ ม.ต้น  และม.ปลาย 
 
    4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 

จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา  มีเป้าหมาย  มีทิศทางในการดำเนินงาน    
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม  โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งนักเรียน
และครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม  ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน  
ท้องถิ่น  ดังมีผลงานเป็นท่ีปรากฏ  ดังนี้  

- สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน  ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 
2561 

                  นอกจากนั้นสถานศึกษายังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ของครูท่ีมีต่อนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดูแลด้านพฤติกรรม คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ด้านกิริยา มารยาท  ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ และเป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน 
ของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 

 
    5.  ผลที่เกิดกับชุมชน  

สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณี
ลอยกระทง   การทอดผ้าป่า  เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสำคัญ  ได้แก่  
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
จนทำให้เกิดความร่วมมือ  ความเข้าใจที่ดีต่อกัน  เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและ
ท้องถิ่น  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในแต่ละภาคเรียนเพื่อช้ีแจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียน
ทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน  และเป็นแหล่งเรียนรู้    
ท่ีสามารถให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาได้ 

 
 
 



 

 

ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินตนเองตามกรอบของ ก.ค.ศ. 
  

ด้านที่ 1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความรู้ 

มีมาก ปานกลาง มีน้อย 
1. เนื้อหา ในรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีสอน  ✓  
2. วิธีสอน ถ่ายทอดความรู้เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป้าหมายการเรียนรู้ 
ความรู้พื้นฐาน การปรับพื้นฐาน และอุปสรรคการเรียนรู้ของผู้เรียน 

✓   

3. หลักการสอน และกระบวนการเรียนรู ้ ✓   
4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช้ ประเมิน และแนวทางการ
เรียนรู้ในแต่ละเนื้อหา 

 ✓  

5. พื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม 
นโยบายการศึกษา จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับชาติจนถึง
ระดับหลักสูตร 

 ✓  

6. การจัดการศึกษาแบบรวม และการตอบสนองต่อความหลากหลายของ
ผู้เรียน 

 ✓  

7. ทฤษฎีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้  ✓  
8. การใช้เทคโนโลยี และส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้  ✓  
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ✓  

 
 ด้านที่ 2 ทักษะการปฏิบัติงาน 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความสามารถ 

ทำได้ดี พอใช ้ ไม่ค่อยได้ทำ 
1.การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ✓   
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ✓   
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ✓  
4. กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้   ✓  
5. การสร้างและการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ 

 ✓  

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ✓  
 
 
   



 

 

ด้านที่ 3  ความเป็นครู 
 

รายการพิจารณาตนเอง 
ระดับความเป็นครู 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1. ยึดมั่น ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ✓   
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน                 
ท้ังกาย วาจา และจิตใจ ดำรงตนให้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และน่าเช่ือถือ
ท้ังใน และนอกสถานศึกษา 

✓   

3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ✓   
4. มีวินัยและการรักษาวินัย ✓   
5. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

✓   

6. ปฏิบัติตนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ✓   
7. มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง ✓   

 

       ตอนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพฐ. 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
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 มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน   ✓  

 
 

 

 

 

 
 



 

 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินศาสตร์การสอน ตามกรอบแนวคิดของหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา 
 

รายการศักยภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
ระดับศักยภาพ 

สูงมาก ปานกลาง ยังต้องปรับปรุง 
1 การสอนในศตวรรษท่ี 21  ✓  
2 การแก้ปัญหาผู้เรียน   ✓  
3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู ้  ✓  
4 การจัดการช้ันเรียน  ✓  
5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรูทางวิชาชีพ      ✓  
6 การพัฒนาหลักสูตร  ✓  
7 สะเต็มศึกษา(STEM Education)       ✓ 
8 การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู  ✓  
9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู      ✓  
10 การออกแบบการเรียนรู  ✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่ 3 แผนการพัฒนาตนเอง 
 

อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
1 การจัดการเรียนรู้ - เข้ารับการอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  การ
ออกแบบการเรียนรู้  การเขียนแผนการ
จัดประสบการณ์ การวัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาตนเอง 
- เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือ 
การใช้ส่ือประเภท ICT ท่ีหน่วยงานจัด
ขึ้นทุกครั้ง 
 
 

17 พ.ค.64 30 เม.ย.65 -โรงเรียน 
-สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ตนเองมีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีความรู้เรื่องการเขียน
แผนการจัดประสบการณ์  
การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนการผลิตส่ือ การ
ใช้ส่ือ ประเภท ICT ส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้เรียนอย่างสูงสุด 

2 การพัฒนาผู้เรียน - จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดีงามให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ
โดยการอบรมหน้าเสาธง  กิจกรรมโฮม
รูม กิจกรรมสุดสัปดาห์การเล่านิทาน
ส่งเสริมคุณธรรม 
- ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด 
ความสามารถ 
- วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีทักษะชีวิต  
เป็นท่ียอมรับของสังคม 



 

 

อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
3 การบริหารจัดการช้ัน

เรียน 
-จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
-จัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
-จัดป้ายนิเทศเพื่อเป็นข้อมูล ข่าวสาร
สำหรับการเรียนรู้ 
-จัดทำเอกสารงานธุรการในช้ันเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 
-จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและ
นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้   
ครูมีข้อมูลต่าง ๆอย่างเป็น
ปัจจุบันที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 
 

4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ -จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ  
นวัตกรรมท่ีน่าสนใจท้ังทางเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ 
 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ผู้เรียนให้สนใจ ต้ังใจ 
มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนรู้  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้นมีทักษะ
ในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 



 

 

อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
5 การพัฒนาตนเอง - เข้ารับการอบรม สัมมนาท่ีหน่วยงาน

ต้นสังกัด  หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ  บุคลากร
ต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง 
-แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากรใน
โรงเรียน 
-ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตำรา วารสาร 
- สืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
และสถานบันการศึกษาต่าง ๆ 

ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นส่งผลและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  
โรงเรียน 

6 การวิเคราะห์  
สังเคราะห์และการ
วิจัยในช้ันเรียน 

- เข้ารับการอบรม พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  จัดทำส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูและผู้เรียน 
- ศึกษาเอกสาร ตำราในการจัดทำ
เอกสารทางวิชาการ 
- ศึกษาผลงานตัวอย่างในการทำผลงาน
ทางวิชาการ 
- ดำเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาตลอดจนพัฒนาผู้เรียน 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการเขียนผลงานทาง
วิชาการและวิจัยในช้ันเรียน
แบบง่ายได้ผู้เรียนได้รับการ
แก้ปัญหาท่ีถูกวิธีโดยครูทำ
การวิจัยในช้ันเรียน 
- ครูมีการทำวิจัยในช้ัน
เรียนอย่างต่อเนื่อง 



 

 

อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
7 การทำงานเป็นทีม - ร่วมกิจกรรมท่ีเน้นการทำงานเป็นทีม 

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ร่วมงาน โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับ  
ท่ีดี 
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง 
ๆ บรรลุผลสำเร็จตลอดจน
การมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

8 วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประพฤติปฏิบัติตนในวิชาชีพโดยรัก
และศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง โดยมี
วินัยในตนเอง 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 -โรงเรียน 
-สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตนเองเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพท่ีสูงยิ่งๆขึ้น 

9 การบริการท่ีดี ได้ให้บริการทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 
 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 โรงเรียน เกิดผลดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ในโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน เพื่อนำมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

 



 

 

อันดับ 
ความสำคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 
10 การสร้างความร่วมมือกับ

ชุมชน 
- ดำเนินการประชุม
ผู้ปกครอง /กรรมการ
สถานศึกษาเพื่อช้ีแจง
นโยบาย แนวทางการจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา 
- ขอความร่วมมือจาก
ชุมชนบางโอกาส 
- เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนทุก ๆ ครั้งท้ังงาน
ประเพณี และกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ 

17 พ.ค.64 31 มี.ค.65 - โรงเรียน 
- ชุมชน 

- ชุมชนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษา
จัดขึ้นอย่างเต็มใจ 
-  ชุมชนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมท่ีผู้เรียน และ
สถานศึกษาจัดขึ้น 

 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ลงชื่อ........................................................................    ………………………………………………………………………    
               (นางสาวนุชรินทร์  ปามูล)               ……………………………………………………………………… 

     ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง      
 

            ลงชื่อ........................................................................ 
                      (นายกุศล  มีปัญญา) 

                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านแซววิทยาคม 



 

 

ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา) ปกีารศึกษา 2562 
 

วัน /เดือน/ป ี เร่ือง หน่วยงานที่จัด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

หลักฐาน 

12-13 
สิงหาคม 2564 
 
 
 

ร่วมงาน “มหกรรมศิลปาชีพ และ
เกษตรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี  พันปีหลวง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน
เชียงราย 
 

12 - คำส่ัง 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
 
 

27 สิงหาคม 
2564 
 

การอบรมโรงเรียนคุณธรรม 
 
 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

12 - คำส่ัง 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 

27 สิงหาคม 
2564 
 

การอบรมกิจกรรมสล่าน้อยแห่ง
ล้านนา 
 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

6 - เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
 

17 – 18 
ตุลาคม 2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

12 - คำส่ัง 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 

26 ตุลาคม 
2563 

การอบรมศิลปะการแสดงพื้นเมือง
ล้านนา 

กองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 

6 - คำส่ัง 
- เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 

5 – 9 
พฤศจิกายน 
2563 

ศึกษาดูงานโรงเรียนโรงเรียนวัด
หนองช่ิม จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

12 - ภาพถ่าย 
 
 

24 
พฤศจิกายน 
2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Q-Classroom 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม 

6 - เกียรติบัตร 
- ภาพถ่าย 
 

12 มกราคม 
2564 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

สพฐ.สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

20 - เกียรติบัตร 
 
 

8 กุมภาพันธ์ 
2564 

ทดสอบออนไลน์ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 

สพม.35 6 - เกียรติบัตร 
 
 

8 กุมภาพันธ์ 
2564 

ทดสอบความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ 

สพม.35 6 - เกียรติบัตร 
 

8 กุมภาพันธ์ 
2564 

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

สพม.35 6 - เกียรติบัตร 
 
 



 

 

วัน /เดือน/ป ี เร่ือง หน่วยงานที่จัด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

หลักฐาน 

11 มีนาคม 
2564 

เข้าร่วมประชุมรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
ของโครงการ และขยายผลการ
จัดทำแผนบูรณาการรายวิชา 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (TSQP2) 

โรงเรียนบ้านสันทราย
(ราษฎร์สามัคคี) 

6 - คำส่ัง 
- ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 

2-3 เมษายน 
2564 

แลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (TSQP2) 

กสศ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยศรีประ
ทุมวิทยาเขตชลบุรี 

12 - คำส่ัง 
- ภาพถ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4  
ความต้องการในการพัฒนา 

 
1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา  

     ปีการศึกษา 2564  (ตามโครงการพัฒนาครูประจำการ (ว22)) 
 

ลำดับ
ท่ี 

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  
จำนวน
ชั่วโมง  

หน่วยงานที่จัด 

1 
 
 
 

 

การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)   
 

12 
 
 

 

- 
 
 
 

2 
 
 
 

 

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 
  
 

12 
 
 

- 
 
 
 

 
2.เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้  
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนการศึกษาชาติ, นโยบายศธ. และนโยบาย สพฐ.  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ข้อ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ สู่การปฏิบัติ   

ข้อ 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 ข้อ 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ             

ข้อ 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยากร สะเต็มศึกษา  
(STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  
    ข้อ 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
    ข้อ 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)   
    ข้อ 1.4 การพัฒนาครูท้ังระบบท่ีเช่ือมโยงกับการเล่ือนวิทยฐานะ 
 
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
 * ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง, สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียน, 
ฝึกเขียนเค้าโครงและออกแบบขั้นตอนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ, โดยการสร้างความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว20/21/22) การถอดบทเรียนความสำเร็จจากตัวอย่างผลงานที่ผ่านการ
ประเมินครูเชี่ยวชาญ ภายใต้การแนะนำ (Coaching) จากวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ และเข้าชุมชนแหง 
การเรียนรูทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน (ออนไลน์) ตลอดปี เพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 



 

 

4. ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร 
 นำความรู้และทักษะท่ีได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงในห้องเรียนของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม แบบคู่ Buddy ผ่านระบบ
ออนไลน์  (Line/ facebook) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับเพื่อนร่วมวิชาชีพในอันท่ีจะปรับปรุงการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
 
 
     ลงชื่อ.........................................ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง 
               (นางสาวนุชรินทร์  ปามูล) 
      ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
 
           ลงชื่อ...........................................ผู้รับรองแผนพัฒนาตนเอง 
                     (นายกุศล     มีปัญญา ) 
                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 


